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Concursos, inaugura-
cions, presentacions, 
premis i regals

Puigventós torna a 
tenir la Creu de Saba
El 12 d’octubre del 2008 un grup de 
persones van destruir la Creu de Saba, 
a Puigventós. A començaments d’oc-
tubre d’aquest any, un grup de l’As-
sociació de Defensa Forestal d’Olesa 
va pujar a buscar la simbòlica creu, 
que finalment van trobar seccionada 
en dues meitats, encara que encara 
continua desaparegut un dels escaires 
superiors.
Després de reconstruir-la, el 25 d’oc-
tubre membres de l’ADF, del Centre 
Muntanyenc i de Recerca (CMR) i de 
l’UEC van ascendir per tornar a po-
sar el tradicional símbol del nostre 
poble.
Finalment, el 15 de novembre aquest 
equip de voluntaris va pintar la Creu 
de Saba i així va donar per acabada 
la seva tasca. Enhorabona! 
(vegeu Correu)

Els lectors prenen la paraula
“Taxman”, el senyor dels impostos. 
Una lectora demana més llocs per al 
jovent. Algunes llars d’infants es que-
den sense subvencions. Un altre lector 
pregunta “quina classe de polítics en 
tenim?”. Un enginyer analitza els pros 
i contres de la C-55.  
(vegeu Correu) Feina feta al Puigventós  Foto: ADF

Les Pubilles
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BONES FESTES!

L’informatiu
Poda
El regidor de Via Pública, Juanjo Fernán-
dez, ha dit que es preveu que es poden un 
total de 800 arbres a Olesa, en especial 
aquelles espècies que donen fruits, com 
les moreres i que el context econòmic no 
permet que es pugui podar la totalitat dels 
arbres que hi ha en places i carrers de 
la vila. Així s’intenta evitar les molèsties 
que es van viure l’any passat, quan aquest 
tipus d’arbres no es van podar i que va 
generar nombroses queixes per brutícia 
i caigudes provocades pels fruïts de les 
moreres, unes situacions que, segons el 
regidor, enguany es volen evitar.

Llars sense subvenció
El passat 19 de novembre, la plaça Sant 
Jaume de Barcelona va ser l’escenari de la 
manifestació de personal, docent i pares i 
mares de les 25 llars d’infants catalanes, 
de les anomenades “guarderies laborals”, 
que es van veure afectades per la retirada 
de les subvencions que rebien del Ministeri 
de Treball i del Departament de Treball de 
la Generalitat. 
I és que deixar de subvencionar-les és, 
en la majoria dels casos, condemnar-
les al tancament, incorporar a les llistes 
d’atur a les seves treballadores i crear un 
problema social de primer ordre. Olesa va 
aportar un autocar amb 35 persones i de 
les 15.500 signatures recollides, 1500 van 
ser d’Olesa.

La Baldufa
En relació a les obres del futur centre 
d’atenció a la petita infància “La Baldufa, 
la regidora d’Educació, Magda Graells va 
explicar que “si bé no puc dir el dia en què 
s’obrirà, les obres s’estan acabant. Des 
de l’Ajuntament s’ha aprovat continuar 
les obres de forma directa per motius 

d’urgència i seguretat i s’ha aprovat l’ad-
judicació de contractes menors d’obres a fí 
de poder-la acabar”. Graells va comentar, 
també, que “el passat 9 de novembre es 
va aprovar la liquidació de les obres re-
alitzades segons el projecte”. Recordem 
que es preveia tenir l’escola bressol en-
llestida abans de l’octubre de l’any passat, 
després al segon trimestre del 2009 i per 
últim, al passat mes de novembre. Cap 
dels terminis previstos s’han fet efectius, 
encara que des de la Regidoria expliquen 
que “ha estat l’empresa constructora la 

que ha provocat els retards a causa dels 
seus problemes interns”. 

Calendari escolar
A partir del proper curs escolar (2010-
2011) els alumnes catalans tindran una 
setmana de vacances al febrer. Les classes 
començaran el 7 de setembre (una set-
mana abans) i la quantitat de dies lectius 
seran els mateixos (176). Aquest canvi no 
afectarà ni cicles formatius de grau su-
perior ni les escoles d’idiomes i d’adults, 
que començaran el 14 de setembre. A més 

Olesa es mou per les llars d’infants  Foto: D.V.

Des de que estic per terres catalanes, 
tinc una amiga que sempre m’ha parlat 
en català. Al principi em costava una 
mica, ara ja no tant i el trobo, a més 
de culturalment interessant, bastant 
natural. Ella no ha canviat, el català és 
la seva llengua, també és la llengua de 
tota la seva família i del seu entorn, i 
mentre jo la entengui, ella m’entengui 
a mi i mentre la comunicació no tingui 
interferències, continuarem així. A més 
a més, aquesta amiga escriu sempre en 
català, encara que siguin petits correus 
electrònics, però ha ingressat a formar 
part del Facebook i he vist com intercan-
viava missatges en castellà, la qual cosa 
em va sorprendre molt perquè en set 
anys, era la primera vegada que veia el 
seu canvi de llenguatge. Aquest fet m’ha 
fet pensar en algunes coses de les xarxes 
socials com el Facebook, i el "fàcil" que 
és fer "nous amics virtuals".  
Per sort, la meva amiga no és de les que 
més utilitzen aquesta xarxa. Perquè re-
sulta que aquestes noves maneres virtu-
als de comunicar-se, impliquen gairebé 
totes les formes de demostracions hu-
manes, però sense que existeixi el més 
mínim contacte. Ara fem abraçades amb 
el mouse, petons amb el teclat i felici-
tacions de tot tipus amb les mans, però 
davant de l’ordinador i sense el receptor 
físicament present.
No vull dir que aquestes xarxes no 
serveixin per res, perquè estic a favor 
d’elles, quan possibiliten apropar distàn-
cies físiques per als que tenim familiars 
o amics lluny, per trobar amics o parella 
més fàcilment que desplaçant-nos cents 
o milers de quilòmetres, per recordar-
nos activitats, aniversaris o convocatò-
ries i moltes més coses.
Però entre galetes de la fortuna, consul-
tes a la fada per el teu futur, tests de per-
sonalitat, trameses de flors i felicitacions 
nadalenques, què diu de tu el teu mes 
de naixement, horòscops increïblement 
incerts i altres cents de propostes més, 
resulta sorprenent la manera en la qual 
ens allunyem físicament dels nostres 
amics i persones estimades. Fins i tot 
m’ha ocorregut tenir amics personals que 
no volen ser amics meus en el Facebook, 
perquè com la xarxa és tan prolífica i tan 
àmplia, els amics dels meus amics, en 
alguns casos, no són els meus amics.
I ara que s’apropen les festes, on la tau-
la familiar provocarà la retrobada dels 
parents “anuals”, aquells a qui només 
veiem per aquestes dates, no estaria 
malament que fem un esforç per tren-
car la inèrcia que ens imposa les noves 
tecnologies. Potser sigui el moment de 
donar aquesta càlida estreta de mans, o 
de donar aquesta abraçada o aquest petó 
que tant hem donat per la xarxa, però 
ara en persona. No perdem l’oportunitat 
de mirar als ulls als nostres familiars i 
amics, i personalment si es pot, parlar, 
comentar, discutir, comunicar-nos, en 
definitiva, sense el nostre estimat amic, 
l’ordinador.
A gaudir d’aquesta edició doble de cap 
d’any, bones festes per a tots i ens re-
trobarem el febrer! 
Salut!
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Presentació del Pressupost 2010  Foto: 08640

a més, ja no es farà jornada intensiva al 
mes de juny.
Així, hi haurà tres períodes de vacances 
escolars. El primer, per Nadal, del 23 de 
desembre al 6 de gener, tots dos inclosos, 
encara que deixa de ser festiu el 7 de ge-
ner. El segon, serà la setmana abans o la 
de després de Carnaval, al febrer. El tercer 
període serà el habitual de Setmana Santa, 
en aquest cas, entre el 18 i el 25 d’abril.
La regidora d’Educació Magda Graells de 
moment ha mostrat el seu desacord amb 
aquest nou calendari, al·legant que des del 
Departament d’Educació es vol equiparar 
massa el sistema educatiu català amb el 
nòrdic quan les realitats socials i climàti-
ques són molt diferents.

Un pressupost “trist”
El passat 30 de novembre l’Equip de 
Govern va avançar en audiència pública 
la proposta de pressupost municipal per 
l’any 2010, al saló de plens de l’Ajunta-
ment amb la presència de dos ex regidors 
i dos mitjans de comunicació, un interès 
pràcticament nul per part de les entitats i 
ciutadania en general.
La regidora d’Hisenda, Sílvia Holgado va 
ser l’encarregada d’explicar aquesta pro-
posta on es preveu recaptar 17 milions i 
mig d’euros i invertir-ne 16, dins del marc 
de contenció, limitació de recursos i dava-
llada dels ingressos indicat per la regidora 
que va dir que “el context econòmic no 
permetrà millorar els comptes respectes 
del 2009”. En definitiva, un pressupost 
“trist” segons Holgado que destacava un 
2.5 % de disminució en la despesa, gairebé 
un 2% menys d’ingressos pel 2010 i més 
del 35% de baixa en els impostos indirec-
tes -molts de la construcció- segons les 
estimacions.
Segons la regidora, les bones notícies 
podrien venir per la banda de que el FEIL 
2010 permetrà destinar una part del finan-
çament a despesa corrent, i l’esperança 
de que l’Ajuntament pugui rebre més 
subvencions.
La majoria de les àrees veuran rebaixats 
en més d’un 20 % els diners del que podran 
disposar al 2010, i entre ells estan depar-
taments com Cultura, Joventut, Mitjans 
de Comunicació, Polítiques d’Igualtat i 
Solidaritat i Cooperació. En canvi, Educa-
ció disposarà de més finançament perquè 
s’han d’assumir les despeses de la nova 
llar d’infants i del CEIP Puigventós. Les 
que mantenen les seves partides són Via 
Publica, Medi Ambient i Serveis Socials.
Dins del capítol de les inversions, l’Equip de 
Govern proposa la construcció del pavelló-
gimnàs del barri de Sant Bernat (1.500.000 
euros), la rehabilitació de l’Escorxador per 
ubicar l’àrea de Joventut i l’Associació de 
Veïns de la Rambla-Eixample (1.225.000 
euros), i els projectes de la Llei de Bar-
ris com el cobriment de la riera de Can 
Carreras o la rehabilitació de Cal Rapisa 
(1.000.000 euros), entre d’altres.

Paga de productivitat
Abans de que acabi l’any, l’Equip de Govern 
preveu fer efectiva la paga de productivitat 
que el personal municipal reclama des de 
fa temps. Segons l’alcalde Jaume Monné 

“la negociació entre el Govern i el Comitè 
Unitari dels treballadors no està tancada i 
com es preveu fer efectiva la paga de pro-
ductivitat abans de que comenci el 2010, 
per això no vam permetre en el darrer ple 
que aquest Comitè llegís el seu manifest 
de queixa”.
Segons recull el conveni, el mes de març 
els treballadors han de cobrar una paga de 
productivitat, que fins ara era lineal per 
a tots els treballadors, i que per al 2009 
estava dotada amb uns 70.000 euros, a re-
partir entre 250 treballadors. Al tancament 
d’aquesta edició no es va fer efectiva.

Orgue
A partir d’aquest mes de desembre ja es-
tarà a disposició dels padrins de l’Orgue 
d’Olesa, el llistat actualitzat d’apadrina-
ments realitzats fins el mes de novem-
bre. Aquesta relació es podrà consultar 
els dimecres i divendres al despatx de la 
parròquia de Santa Maria i de dilluns a 
divendres a l’Escola de Música. També, 
continua oberta la campanya de nous 
apadrinaments.

La Passió
L’equip de direcció de La Passió va donar 
a conèixer les novetats escèniques per a 
la temporada 2010. Els canvis més impor-
tants se centren en els actors i actrius i és 
que la direcció vol acabar amb el fet que 
un mateix actor o actriu i en una mateixa 
representació, interpreti dos personatges 
diferents. Per exemple, un nou Crist, 
a càrrec de Xavier Sánchez Parent, un 
nou Pilat, amb Carles Temporal, o un nou 
Sant Pere, representat per Sam Carrique, 
encara que també als papers menors es 
preveuen cares noves.
A més a més, l’equip de direcció preveu pe-

tites modificacions en el pròleg incorporat 
l’any passat, en la resurrecció de Llàtzer, 
una nova presentació de Maria Magdalena 
i un nou final de les leproses.
A més a més, s’ha incorporat un nou mem-
bre en la direcció, l’Ignasi Campmany que 
es suma a l’elenc conformat per Xavier 
Povill, Raül Diaz, Pilar Puigmedon i Dolors 
Martínez.

Carnet per punts
De la recent implementació del nou pro-
grama informàtic Mil·lenium a la xarxa de 
biblioteques de la Diputació, se destaca el 
funcionament del carnet “per punts”, un 
sistema similar al del carnet de conduir. 
Un retard en el retorn d’un préstec pot 
suposar una pèrdua de punts, però també, 
amb aquest nou sistema, s’augmenta el 
temps de préstec de revistes, CDs o pel-
lícules, i de llibres fins a quatre mesos. 
També l’usuari pot rebre més informació 
per mail.

Clavegueram
Aquests últims mesos de l’any, els olesans 
han rebut la notificació per el pagament 
d’una nova taxa municipal pel servei de 
clavegueram. I molts s’han preguntat “què 
és això?, perquè serveix?”. Amb l’aprova-
ció de les ordenances fiscals per a aquest 
any, també se n’aprovava aquest nou im-
post de 10 euros. L’alcalde Jaume Monné 
ha explicat que aquesta taxa servirà per 
poder fer front a la millora de la xarxa de 
clavegueram del municipi, que està força 
obsoleta. De moment, els diners que es 
recullin aquest 2009 serviran per finan-
çar un pla Director que faci una diagnosi 
de l’estat de la xarxa i assenyali en quins 
punts s’ha d’actuar amb urgència.
Per la seva part, el Bloc Olesà ha definit 

la taxa d’inoportuna, arbitrària i injusta i 
lamenta que l’Ajuntament no hagi fet una 
campanya informativa vers la ciutadania 
sobre aquesta nova taxa. Pel Bloc Olesà, 
la taxa de clavegueram que ara cal abo-
nar, arriba en un moment gens oportú per 
una economia domèstica majoritàriament 
afectada i castigada per la crisi.

Oli d’Olesa
Segons el president de la Fundació Agrícola 
Olesana, Miquel Picart, a la campanya d’oli 
2009 es preveuen produir entre 60.000 i 
70.000 litres d’oli de més d’un centenar de 
productors diferents, i que les primeres 
mostres certifiquen que serà un oli de mol-
ta qualitat. Precisament, la gran qualitat 
de l’oli olesà ha fet engrescar un grup de 
productors, entre els quals hi ha el propi 
Picart, a formar una societat adreçada a 
comercialitzar l’oli olesà i aconseguir que 
la Generalitat concedeixi la denominació 
d’origen. De moment, l’oli ja està elaborat, 
a l’espera que es pugui envasar a principi 
del 2010, per tal de posar-lo a la venda 
posteriorment.

Gespa artificial
Al tancament d’aquesta edició les obres 
d’instal·lació de la gespa artificial al camp 
municipal de Les Planes estaven en la recta 
final i segons la Regidoria d’Esports, van 
al ritme previst. La remodelació de l’actual 
camp de futbol amb l’instal·lació de gespa 
artificial es podria estrenar immediatament 
després de que les obres estiguin enlles-
tides, cap a finals de desembre. I abans 
de que acabi l'any, segons la Regidoria, es 
preveu inaugurar-lo amb la presència de 
tots els equips usuaris del camp.
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Et trobarem a faltarCorreu
En record de l’Alcalde Joan 
Rota i Ros
L’esposa, Montserrat Boada i Valls, fills, 
Xavier i Roger, mare política, Maria, ger-
mans, Montserrat i Josep i família tota 
volem agrair molt sincerament a la vila 
d’Olesa de Montserrat les efusives i senti-
des mostres d’afecte rebudes massivament 
per la mort del nostre estimat Joan.
Volem destacar la total predisposició i el 
gran treball fet per l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat en l’organització de la capella 
ardent de comiat dins del Saló de Sessions 
de l’Ajuntament i les mostres de respecte 
a la dignitat institucional que representava 
com a ex alcalde d’Olesa de Montserrat, 
així com les constants atencions rebudes 
per milers de ciutadans.
Gràcies també al reconeixement mostrat 
per les corporacions municipals de la 
comarca, als seus alcaldes i alcaldesses, 
l’Ajuntament de la Puebla de Híjar, el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 
Diputació de Barcelona, la Fundació Lleida 
Solidària, institucions, entitats, partits 
polítics i associacions de la vila d’Olesa de 
Montserrat i comarca.
Un especial reconeixement a la parròquia 
de Santa Maria d’Olesa de Montserrat, 
l’Associació Amics de l’Orgue i de les Arts 
i l’Escolania i Cor Jove de Santa Maria 
d’Olesa de Montserrat.
Moltes gràcies a tots per voler compartir 
amb la família el dolor per la seva mort. 
Ens reconforta i omple d’orgull.
La pau, la justícia, la solidaritat, l’amistat 
i l’honradesa han sigut els valors que van 
guiar la seva vida i que han marcat per 
sempre els nostres camins. El teu record 
romandrà per sempre i ens ajudarà a ser 
millors.
Família de Joan Rota i Ros

Neteja
L’Equip de Govern, després de la primera 
vaga del mes d’octubre, es va posar en con-
tacte amb l’empresa Selsa a fi i efecte de 
que intentessin apropar posicions envers 
la seva reivindicació econòmica.
Hem de tenir en compte, que actualment, 
el concurs per la nova concessió es obert 
i per tant, no sap ningú, si SELSA serà la 
propera empresa que efectuarà la neteja 
d’edificis municipals. 
Aquest fet dificulta la negociació perquè 
no es pot signar cap document tal i com 
exigeix el sindicat CCOO. El mateix sin-
dicat ara ja reconeix que la proposta de 
la clàusula cinquena amb els imports del 
percentatge reflectit, així com la garantía 
de l’estabilitat laboral que l’Ajuntament es 
compromet a vetllar amb l’empresa que 
sigui la futura adjudicatària del Servei, són 
acceptables. També ens consta que entre 
Selsa i el seu Comitè va haver-hi una pro-
posta que semblava  podia tenir el seu vist 
i plau, però el Comitè volia el compromís 
per escrit de l’Ajuntament i es aquí on hi ha 
el problema, ja que els nostres assessors 
jurídics ens diuen, que com Ajuntament, 
no podem agafar cap compromís mentre el 
concurs per la concessió estigui obert.
L’Ajuntament ja ha complert en part el 
compromís inicial i el Plec de Clàusules 
contempla un augment del 10% que traduït 
en diners es correspon pràcticament a una 
paga extraordinària . Cert és, que no ha 

pogut ser del 15% com inicialment s’havia 
previst, però la situació econòmica general 
no va permetre, en el pressupost del 2009, 
mantenir la totalitat del compromís si no 
una bona part i força important.
Des de l’Ajuntament, l’Equip de Govern 
pensa que en aquests moments de crisi 
econòmica, on s’estan perdent molts llocs 
de treball, i el propi Ajuntament està fent 
restricció de la despesa davant la davalla-
da d’ingressos, aconseguir un augment del 
10% es quelcom més que acceptable. La 
garantía de llocs de treball és quelcom que 
l’Ajuntament intentarà que la nova empre-
sa adjudicatària respecti  des de la pressió 
i el seguiment en l’acompliment de la nova 
contracta amb la nova empresa.
Tot i així, l’Ajuntament seguirà negociant 
amb el Comitè, l’empresa actual i la futura, 
en cas de què guanyés el concurs una altra 
empresa, a fi i efecte de millorar, si es pot, 
les condicions inicialment recollides en el 
Plec de Clàusules.
Jaume Monné
Alcalde d’Olesa de Montserrat

Creu de Saba
Sita en la cima del “Puigventós” (a 606,2 
metros de altitud), entre el sendero 
Olesa-Vacarisses y con un escaso acceso 
por medio de pistas forestales, se yergue 
majestuosamente insinuante la “Creu 
de Saba”. De orígenes inciertos, aunque 
vinculada estrechamente al Carlismo, su 
origen data de hacia mediados del siglo 
XVIII, en cuya fecha sostenía el mismo 
nombre que hoy abandera. El mito tradi-
cional de “La reina de Saba” enmarca la 
búsqueda del amor eterno por medio del 
romanticismo platónico, divinizando a la 
mujer por medio del culto interior. Es fácil 
relacionar dicho culto con lugares de culto 
donde se pretende elevar el espíritu hasta 
cotas insospechadas haciendo así crecer al 

hombre por encima de sí mismo abrazando 
la divinidad por amor.
No es hasta 1954 cuando se hace nueva 
mención a la Cruz de Saba, existiendo un 
vacío descomunal en lo que a bibliografía 
se refiere sobre el uso y utilidad del punto 
geográfico en el que se ubica, siendo más 
que probable que fuere un hito de mar-
caje en medio del “Camí de San Jaume”, 
tramo transeúnte que realizara Jaume I 
“El Conqueridor” hasta unirse al “Camino 
de Santiago”, a fin de realizar su peculiar 
romería hasta la compostelana urbe. La 
recolocación de la cruz en numerosas oca-
siones se debe a que el material original 
con el que se fabricó es la madera por lo 

que el tiempo hacía estragos en su confor-
mación escultórica tallada, de tipo barroco 
y austero. Los encargados de subir y dejar 
constancia de esta nueva cruz en el año 
1954 fueron los miembros del “Moviment 
Escolta Olesà”. Dos años más tarde, en 
octubre de 1956, socios de la “Unió Ex-
cursionista de Catalunya (UEC)” unidos a 
un destacamento del “Moviment Escolta 
Olesà” erigieron “in situ” una nueva Creu 
de Saba” realizada con troncos.
No es hasta 1973 cuando se opta por el 
cambio estructural y se abraza el metal 
como elemento base para la construcción 
del nuevo y definitivo crucifijo que es 
cortado y arrancado del emplazamiento 
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Farmàcies de guàrdia  -  Desembre 2009
dimarts, 1 - BARGALLÓ
dimecres, 2 - BERENGUER
dijous, 3 - LEY
divendres, 4 - MATAS
dissabte, 5 -  ABELEIRA
diumenge, 6 - ALAVEDRA
dilluns, 7 - BARGALLÓ
dimarts, 8 - BERENGUER
dimecres, 9 - LEY
dijous, 10 - MATAS

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

dilluns, 21 - LEY
dimarts, 22 - MATAS
dimecres, 23 - ABELEIRA
dijous, 24 - ALAVEDRA
divendres, 25 - BARGALLÓ
dissabte, 26 - BERENGUER
diumenge, 27- LEY
dilluns, 28 - MATAS
dimarts, 29 - ABELEIRA
dimecres, 30 - ALAVEDRA
dijous, 31 - BARGALLÓ
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(2000 - 2007)



donde estaba anclado para ser sustituido 
por la “Creu de Saba” que perdura hasta 
nuestros días. Esta última cruz esta cons-
tituida por dos tubos de metal roscados y 
rellena de hormigón a la que se adhieren 
cuatro escuadras de metal sobre los bra-
zos para dar mejor soporte al monumento. 
Fueron los miembros de la UEC los que 
realizaron esta última sustitución y así se 
ha mantenido hasta el 12 de octubre de 
2008 (según fuentes policiales). Dicho día 
fatídico, un grupo de energúmenos cuya 
única aspiración en la vida es destruir, 
pervertir y desvirtuar todo aquello que 
responde a los encuadramientos de arte, 
cultura y tradición, ligados intrínsecamente 

a lo bello, hermoso y elevado de nuestro 
pueblo, emplearon su tiempo y esfuerzo 
en alcanzar la cima donde reside el hito 
sacro y con gran valentía ideológica (posi-
blemente respondiendo al señalado día de 
la Hispanidad y como ofrenda al mismo) 
atacaron con vileza y una radial el crucifijo, 
que se desplomó ladera abajo perdiéndose 
entre las rocas del “Puigventós”. Y así ha 
permanecido hasta hace escasamente mes 
y medio, cuando la Agrupación de Defensa 
Forestal d’Olesa de Montserrat (ADF Olesa 
de Montserrat), mientras batía el terreno 
en prevención de incendios alzó la mirada y 
se dio cuenta de que a la majestuosa cima 
montañera olesana le faltaba su corona. 

Ese instante de reflexión dio paso a tomar 
las riendas de la acción y, haciendo alarde 
de un sacrificado y voluntarioso trabajo, se 
propuso la recuperación e instauración del 
antiguo monumento de nuestra villa.
A inicios de octubre de este año, un equipo 
de la ADF Olesa de Montserrat se encaramó 
a la ladera del pico en busca de la susodicha 
cruz. Se encontró el elemento de culto e 
historia desmembrado y seccionado en 
dos mitades. La primera aún colgaba de 
un cable de acero interno que emergía de 
la base donde estuvo anclada en inicio. 
La segunda se encontraba oculta entre la 
maleza y el sotobosque típico de la tierra 
agreste que caracteriza el paisaje de la co-
marca. La única pieza hasta hoy desapa-
recida es una de las escuadras superiores. 
Dejando ambas piezas preparadas para su 
reconstrucción, la mañana del 25 de oc-
tubre la Agrupación de Defensa Forestal, 
acompañada del Centre Muntanyenc i de 
Recerca (CMR), l’UEC y 20 miembros de la 
familia Díaz-Sevillano ascendieron al pico 
de anclaje prestos a reponer el símbolo de 
nuestra preciada villa.
Previa preparación y tras un austero pero 
energético ágape matutino los miembros 
de ADF y CMR intensificaron esfuerzos 
durante tres horas que transcurrieron 
entre la reparación y colocación final del 
monumento sobre su lugar de origen y 
del que jamás debió ser derrocado. Poco 
después, el 15 de Noviembre, se procedió 
con el pintado final de la cruz y para que de 
esta hazaña quede constancia, se plasma 
aquí la presente efeméride. 
ADF

Concurs de pessebres
Un any més a Olesa s’engega el concurs de 
pessebres. Com sempre, el funcionament 
del concurs consisteix en que cadascú fa 
un pessebre a casa seva i el presenta al 

concurs mitjançant una butlleta que es re-
partirà a les escoles. En aquest concurs, 
poden participar-hi nens i nenes de 6 a 13 
anys residents a Olesa. El jurat del concurs 
es posarà en contacte amb els participants 
i passarà a veure el pessebre per casa vos-
tra. Les butlletes les haureu d’entregar a 
l’Ajuntament en una bústia que deixarem a 
la vostra disposició i l’entrega de premis es 
realitzarà el 24 de gener al teatre El Casal. 
Anima’t i participa fent el pessebre més 
original de tota la vila! T’hi esperem!
A.E Sant Bernat de Claravall

Els pressupostos d’educació i 
les llars d’infants
El Conseller d’Educació va presentar el 
dijous 26 de novembre els pressupostos 
del Departament per l’any 2010. I va voler 
destacar que aquests pressupostos atenen 
l’obligació  d’atendre la Cohesió social a 
través de les ajudes i subvencions a les 
famílies. L’increment en les partides desti-
nades a les ajudes i subvencions a famílies 
per a transport, menjador, acollida matinal, 
extraescolars, llars d’infants i escoles ober-
tes és de 333 milions d’euros, 26 milions 
més que l’any anterior. Excel·lent!
Però el curs 2009-2010, el Departament 
de Treball, en no rebre la consignació 
corresponent del Ministeri de Treball, ha 
deixat sense subvenció 25 llars d’infants 
laborals: és a dir, que ha deixat de donar-
los  1.270.000 euros. Algunes d’aquestes 
25 llars són municipals (i ja rebien d’altres 
ajudes i subvencions!!) Si descomptem 
els 600 infants que aquestes centres es-
colaritzen, ara mateix hi ha prop de 1.400 
infants atesos per les llars que no tenen 
pràcticament cap subvenció i dels qui el 
Departament d’Educació no en vol saber 
res, més enllà dels 800 euros infant/curs 
que convoca anualment.
Destinar la mateixa quantitat que fins ara 
aportava Treball al sosteniment d’aques-
tes llars laborals suposaria destinar un 4,5 
% de la despesa en ajuts a les famílies 
a aquests 1.400 infants. O, el que és el 
mateix, que el Departament d’Educació 
aportés els mateixos 1.88 euros infant/
curs que aporta per a les llars d’infants 
municipals.
Però sembla que no volen.
Com es pot parlar des del Departament 
d’Educació, d’equitat i d’atendre la cohesió 
social a través de les ajudes i subvencions a 
les famílies si n’està discriminant 1.400 pel 
fet de “no ser de les seves”, sinó d’un altre 
departament de la mateixa Generalitat que 
se les ha tret de sobre?
Núria Prats

En resposta
Mitjançant aquesta nota voldria comentar 
la carta publicada a la passada edició del 
08640, sobre l’indemització que el Sr. 
Sebastià Vila ha de rebre de la Comunitat 
Minera Olesana.
Penso que és molt oportú que tinguem 
aquests apartats per opinar i si cal, de-
nunciar, però a mi em sobte que sobre 
l’acomiadament del Sr. Vila s’argumenti 
de la següent manera. El primer que re-
flecteix la carta es que “d’altres han sortit 
escaldats i no han demanat res”. Que passa 
alguna cosa rara a la Minera que surten 
“escaldats”?
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divendres, 1 - BERENGUER
dissabte, 2 -  LEY
diumenge, 3 - MATAS
dilluns, 4 - ABELEIRA
dimarts, 5 - ALAVEDRA
dimecres, 6 - BARGALLÓ
dijous, 7 - BERENGUER
divendres, 8 -  LEY
dissabte, 9 - MATAS
diumenge, 10 - ABELEIRA
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dilluns, 11 - ALAVEDRA
dimarts, 12 - BARGALLÓ
dimecres, 13 - BERENGUER
dijous, 14 -  LEY
divendres, 15 - MATAS
dissabte, 16 - ABELEIRA
diumenge, 17 - ALAVEDRA
dilluns, 18 - BARGALLÓ
dimarts, 19 - BERENGUER
dimecres, 20 - LEY

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

La Creu de Saba en el seu lloc  Foto: ADF
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Cartell de l'exposició  

En segon lloc, el que jo pregunto es que si 
hi ha una sentència, hi ha alguna irregula-
ritat amb l’acomiadament del Sr. Vila.?
Crec que tots el ciutadans tenim el dret a 
reclamar els nostres drets, sigui el qui sigui, 
es digui Vila, Perico o Pepito. Jo no conec la 
trajectòria del Sr. Vila a la Minera ni a cap 
lloc, però si s’ha de criticar o denunciar la 
seva gestió o acomiadament, que sigui amb 
proves i arguments. La forma en la que es 
fa, per mi és de baix nivell, sense explicar 
res, només desqualificacions personals. Hi 
ha alguna cosa personal?
Aquest escrit no es per defensar al Sr. Vila, 
com ja he comentat desconec la seva tra-
jectòria, més aviat és una defensa d’aquest 
apartat del 08640, crec que aquesta secció 
no s’ho mereix.
R.O.M.

Agraïment
L’Associació Ariadna vol donar les gràcies a 
l’Agrupació Sant Antoni Abat per un donatiu 
que ha fet a la nostra associació.
Associació Ariadna

Oficis d’ahir
Aquest mes de novembre ha tingut lloc 
l'inauguració a la Casa de Cultura de l’ex-
posició Oficis d’ahir. Una representació del 
tèxtil no hi podia faltar, un teler de fusta 
propietat de l’Escola d’Arts i Oficis, en el 
qual unes quantes passades els cosins 
Francesc i Josep Maria Margarit, hi varen 
donar, també un escrit que assenyala el 
nom de les diferents especialitats tèxtils, 
que, en cada empresa  hi tenien lloc, i el 
nom de vàries de les diferents empreses 
que malauradament ja no existeixen.
També per mediació del Sr. Amadeu Gonell, 
varis estris referent a la taverna que avui 
encara existeix i per voluntat del Sr. Sal-
vador Dinarès, eines pròpies de l’ofici de 
boter, acompanyats d’escrits que fan refe-
rència al cas. Una bona representació d’una 

barberia, pròpia del Sr. Baldiri Cuatrecases, 
val la pena per la seva importància.
Planxes de l’època de les planxadores de 
quan s’havien d’escalfar al foc i unes pri-
meres d’elèctriques.
Un escrit em va cridar l’atenció, el que 
acompanyava la pionera, en l’ofici de 
l’impremta, una Minerva impressora de 
Gràfiques Olesa. Comenta que un tal Sr. 
Joan Rosembach, alemany, fill de la ciu-
tat d’Hardelberg, formant part de la gent 
alemanya que varen introduir la tipografia 
a Catalunya, va treballar a València, a 
Barcelona a Tarragona i a Perpinyà, va 
venir a parar a Olesa mentre treballava 
d’impressor a l’Abadia de Montserrat. El 

tal senyor va viure a Olesa, prop al castell, 
avui església, a indicació dels monjos. Va 
estampar el famós Missale Benedictum i 
altres primícies d’impremta.
El regidor de Cultura Sr. Joan Soler va ma-
nifestar que aquesta exposició es repetirà 
cada any, posant de manifest nous antics 
oficis, dels molts que a Olesa hem tingut. 
El Sr. alcalde va anomenar les persones 
olesanes que han ajudat a que la tal ex-
posició arribés a terme. A modest criteri 
meu, l’exposició està bé, encara que pobre 
de material. Volem un museu, ens trobem, 
però, que molts dels oficis que hem tingut, 
poca cosa en resta per poder exposar.
L’Ajuntament disposa de bastant bon lloc 
per exhibir exposicions i actes culturals, 
allò de no tenir sales adequades, ja ha pas-
sat, d’un temps ençà, tenim noves escoles 
i guarderies com l’Escola nova Sant Bernat, 
447 alumnes, Escola nova Puigventós, 295 
alumnes, el nou Institut Creu de Saba, 361 
alumnes, la Llar d’infants Taitom, 99 alum-
nes, i properament una nova Llar d’Infants, 
La Baldufa.
Vull dir que malament del tot, no hi anem. 
Hi ha sous a l’Ajuntament molt crescuts, 
també m’ho sembla. Aquests sous haurien 
de ser per persones que sabessin trans-
formar Olesa, d’una manera brillant, fent 
arribar indústries que col·loquessin gent, 
i millor especialitzada, fent feines i pro-

ductes de relleu, millorar molt el poble. El 
Messi, sí pot cobrar, però s’ha de ser un 
Messi. Bon Nadal i Any Nou a tothom.
Lluís Duran i Duran

“Taxman”
És realment enginyós l’espectacle taurí 
amb el que el nostre Ajuntament ens deleix 
dia a dia; hàbil amb el capot, retalla com 
ningú i treu pit després de cada “chaleque-
ra” donada als seus ciutadans.
Ara tenim el delit de rebre, o millor, de 
patir un nou impuls recaptatori amb forma 
de taxa , “Don’t ask me what I want it for” 
que deia George Harrison, aquest cop per 
un servei que, si ho fos, seria realment útil 
per sanejar els nostres subterranis que són 
utilitzats per l’ordre més gran del clan dels 
mamífers, la rata bruna, per a celebrar-hi 
nocturns congressos.
Un impost que aconseguirà que el 
nostre clavegueram sigui l’enveja del 
Baix Llobregat, què dic el Baix, de tot 
Catalunya!!! com passa amb els nostres 
carrers, les nostres escombraries, els 
nostres ARES...
Preparem-nos doncs a veure pels nostres 
carrers camions especialitzats que rastre-
jaran racó a racó les nostres desconegudes 
clavegueres, moltes centenàries, fent la 
proba de la bola per evitar que saltem tots 
pels aires en les properes pluges torrencials 
o potser amb els diners recaptats llogarem 
els serveis d’algun músic fabulós d’experi-
ència contrastada a la baixa sajonia. 
“Yeah, I’m the taxman, and you’re working 
for no one but me”.
Sebi S.

Joventut
Quasi em sento obligada a escriure aquesta 
epístola, ja que han sigut vàries mares i 
també puc incloure-hi una àvia, que m’han 
demanat que ho fes. En aquests moments 
no estic molt al corrent dels espais, llocs, 
etc., de la joventut, però si que m’han 
dit les persones que m’han fet la petició 
de redactar aquesta carta, que no hi ha 
locals pel jovent i aquests passen hores 
al parc i se’ls fa oferiment de droga, no 
vull dir-vos com estaven d’esfereïts, es-
pecialment aquesta àvia. Si amb aquestes 
quatre lletres, puc fer un xic de pressió per 
la construcció d’un local per aquest jovent 
olesà, em sentiria plenament satisfeta per 
la petita ajuda que hagi pogut aportar.
Maria Mercè Boada i Serra

Germanor
El passat 25 d’octubre, les antigues tre-
balladores de la fàbrica Juan Dalmases 

Correu (cont.)
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Trobada de extreballadores de Can Dalmases  Foto: Ll.C.

S.A. ens varem retrobar en un dinar de 
germanor. Ens ho varem passar molt bé i 
la trobada va ser molt emocionant al veure 
que encara som bastants. Esperem poder 
veure’ns un altre any, si déu vol.
Lluïsa

Gimnàs
El motiu de la present és contestar la carta 
del passat mes de novembre sobre la sala 
de musculació. El gimnàs municipal d’Olesa 
és el millor per entrenar de la comarca, les 
màquines tenen tot el rang articular, del 
nostre banc de pectoral puc dir que només 
hi ha dos a tot el país. Tenim barres i discos 
amb pes real homologat, que evidentment 
no tenen ni Abrera ni Esparreguera.
Ara per el motius lúdics esportius, Abrera 
i Esparreguera ens superen, normalment 
al gimnasos hi va un 25 % de gent a en-
trenar i un 75 % a fer que entrenen, a 
autojustificar-se que fan esport, i a pagar 
la quota. Esparreguera i Abrera, amb les 
hores punta, estan massificats, la sala de 
Abrera és genial amb equips cardiovascu-
lar però està molt mal equilibrada per fer 
entrenaments de les diferents part del cos, 

les màquines de esquena són acceptables 
però la resta no estan a l'alçada. Les d’Es-
parreguera són molt boniques, de bona 
aparença i que no costen, però les velles 
tenien molt millors angles, eren menys 
estètiques però almenys  no s’encallaven. 
L’altre sala d’Esparreguera és la del pavelló 
que evidentment és bastant més limitada 
que la de la piscina.
Amb el tema vestidor si que s’han fet les 
coses malament. Falten vestidors de cur-
sets, i  per la sala de musculació ens falta 
espai, però per sort nomes ve el 25 % que 
vol entrenar i mai no es massifica, i ens 
coneixem per el nom. Ara veurem si quan 
l’Ajuntament d’Olesa faci un nou gimnàs, 
equilibra els que tenen ganes d’entrenar 
amb els que volen fer esport lúdic, normal-
ment depèn del gestor, la majoria només 
pensa amb fer una bona caixa (empreses 
privades que gestionen els gimnasos) i els 
politics que volen tenir vots.
Els gimnasos municipals també haurien de 
servir per recolzar els esportistes olesans 
per millorar el seu rendiment, i per perso-
nes amb problemes físics (osteoporosis, 
obesitat, discapacitats físics) i psíquics 

(estres, ansietat).
Per últim, he estat entrenant en els dos 
llocs, encara sort que no vaig anar a Sant 
Esteve, o a Martorell que per el mitjans que 
tenen, deixa molt que desitjar.
Josep Camats
Tècnic superior especialista en atletisme i 
tècnic en musculació

¿Qué clase de políticos tene-
mos?
La democracia es el menos malo de los 
sistemas de gobierno que las sociedades 
humanas han sido capaces de desarrollar y 
teniendo en cuenta que la tradición demo-
crática europea tiene como mínimo cerca 
de dos siglos de existencia, una diferencia 
abismal con la española que apenas cuenta 
con treinta años, una democracia frágil y 
reciente. Por este motivo existe la diferen-
cia entre nuestros políticos respecto al de 
los países europeos más avanzados con 
unas democracias sólidas y totalmente 
asumidas. Por eso en nuestro país, vemos 
a hombres y mujeres que han llegado a la 
política sin la profundidad intelectual, sin 
discurso, sin ideas, sin imaginación, sin 

generosidad, “políticos” que sólo parecen 
preocupados por instalarse o mantenerse 
en el poder. Esto da una sensación impre-
sionante de falta de madurez política-de-
mocrática, una triste imagen de nuestros 
políticos. Los problemas que plantea su 
funcionamiento, cada día, son muchos, 
porque es difícil encontrar personas pre-
paradas para ejercer las responsabilidades 
que la ciudadanía espera de ellos, con co-
nocimiento de los asuntos que van a tener 
que ocuparse, con criterio, reflexión y 
humildad para escuchar las opiniones de 
los adversarios y ciudadanos.
A nuestros políticos podríamos catalogarlos 
en varios o diferentes grupos, los respon-
sables y honestos que luchan constante-
mente por la prosperidad del país y el bie-
nestar de sus ciudadanos, éstos merecen 
todo nuestro respeto y confianza, pero por 
desgracia cada vez quedan menos. Luego 
existen otros diversos tipos de políticos, di-
gamos menos honestos, los que se funden 
el dinero de los contribuyentes por su mala 
gestión o despilfarro, los que derivan las 
comisiones hacia su enriquecimiento per-
sonal, los que se benefician de complejas 
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tramas corruptas para su propio beneficio, 
los que ponen en práctica comportami-
entos disparatados montándose teorías 
persecutorias para así tapar sus propios 
pecados, los que para llegar al poder no 
dudan en practicar unas políticas contra el 
adversario de acoso y derribo, basada en 
calumnias y mentiras con falsas acusacio-
nes crean un estado de crispación que nos 
hace creer en la inexistencia democrática 
interna de estos partidos.
No todo vale para llegar al poder o man-
tenerse en él, no quieran hacernos ver 
que el ladrón es honesto y el tonto, buen 
gestor, o que nos traten a los ciudadanos 
como si fuéramos imbéciles. Sepan que 
estos ciudadanos les hemos puesto donde 
están, por lo tanto han de ser merecedores 
de la confianza que les han otorgado, de 
lo contrario conseguirán una total degra-
dación de la democracia y la política, que 
bastante deteriorada está ya.
Un político no sólo ha de ser honrado, sino 
que ha de parecerlo y como tal tiene una 
responsabilidad política, que no puede que-
dar impune cuando no cumple las reglas 
democráticas. Los ciudadanos esperamos 
de nuestros políticos que dejen el “politi-
queo” partidista y que practiquen la política 
constructiva dejando de hacer demagogia 

y que se ganen el sueldo tirando del carro 
todos juntos con honestidad, transparen-
cia y humildad, dialogando y pactando los 
grandes temas que nos afectan a todos, 
para ponernos a la altura de los países pun-
teros de la Unión Europea. Aún con diferen-
tes ideologías, todos tenemos que remar en 
la misma dirección por el bien del país, de 
la democracia y de sus ciudadanos.
Esto esperamos de nuestros políticos, que 
recuperen la confianza perdida para poder 
creer en ellos y no nos hagan sentir ver-
güenza ajena de ser españoles.
Enrique Vinuesa Rubio

Que algú m’ho expliqui
No gaire lluny de casa meva hi han dos 
indrets semblants però diferents alhora. 
No fa gaire, a una petita cruïlla que hi ha 
entre el carrer Hospital, la Plaça Nova i la 
Travessera Tetuán hi han instal·lat unes 
senyals de trànsit on s’hi prohibeix l’esta-
cionament de vehicles. M’han explicat que 
el motiu de prohibir-hi l’estacionament és 
perquè alguns veïns tenien problemes per 
entrar amb els seus vehicles als estrets 
carrerons. Ho entenc i també puc entendre 
que la policia local faci un estricte control 
diari de la zona i multi als vehicles que hi 
estacionen, podem dir que no respecten 

les senyals de trànsit.
El que no entenc és que a uns escassos 
cinquanta metres d’aquest indret que us he 
comentat, concretament a la cruïlla entre 
els carrers Creu Real i Hospital, s’hi trobi 
un altre espai ben senyalitzat (curiosament 
amb les mateixes senyals que el primer 
indret) però on la policia no multa per es-
tacionar. Penso que si hi ha una senyal, s’ha 
de fer complir el que obliga o prohibeix. Si 
no, val més treure-la.
O.C.P.

C-55
El Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya ha posat en exposició pública 
“L’estudi informatiu Millora General. Nova 
carretera de connexió entre les carreteres 
N-II/A-2 i la B-40 i variant de la carretera 
C-55 d’Abrera i d’Olesa de Montserrat. Tram 
I: Martorell-Abrera-Olesa de Montserrat”, 
així com el conseqüent “Estudi d’impacte 
ambiental”.
La justificació: la connexió de la carretera 
N II/A2 amb la B-40 (quart cinturó) i la va-
riant de la carretera C-55 d’Abrera i Olesa 
de Montserrat.
La realitat: el que realment es pretén és la 
connexió A2 amb la C-16 amb la construc-

ció d’una nova via ràpida entre Martorell-
Abrera-Olesa de Montserrat i Vacarisses. 
Quina necessitat existeix de connectar l’A2 
amb la B-40 si ja s’està construint aquesta 
connexió entre el barri del Rebató d’Abrera 
i Esparreguera? En cap moment l’estudi 
contempla el traçat i les connexions de la 
B-40, que ja s’estan construint. A més, a 
l’estudi de trànsit queda perfectament de-
finit quin és l’objectiu veritable de l’estudi 
informatiu: construir una nova via ràpida 
Martorell-Vacarisses (encara recordo el Sr. 
Follia, Director General de Carreteres, afir-
mant a Olesa Ràdio que mai es construiria 
aquesta autovia). Aleshores què passa amb 
la B-40? És que no pot assumir el trànsit 
entre el Baix Llobregat i el Vallès i el Bages? 
Doncs la resposta és sí. És això sosteni-
ble?, Cal gastar-se de l’ordre de 105 milions 
d’euros per construir un primer tram d’una 
nova via ràpida per infrautilitzar una altra 
via ràpida que ja s’està construint i que es 
demostra a l’estudi de trànsit que pot as-
sumir el trànsit de futur entre les diferents 
comarques?
Aquest estudi informatiu s’hauria de plan-
tejar, i no ho fa en cap moment, quines són 
les necessitats actuals dels tres municipis 
als quals afecta, ja que basar la necessitat 
d’aquestes dues vies proposades en base 

Aparco o no aparco?  Foto: O.C.P.
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La columna de l'Ivan
Acaba la tardor i comença el hivern; és temps de mort i resurrecció i en 
qüestió de dies aquest any deixarà pas al vinent. No puc evitar fer un resum 
d’aquests mesos i acompanyar-lo d’una valoració.
L’arribada d’un nou fill a casa és un fet que, per sí sol, dóna un sentit positiu 
a aquest any. Si l’ajunto amb el dimoni de tres anys que ronda per aquí el 
sentit s’eleva a “n”, quan “n” tendeix a l’infinit. A més, a dia d’avui no he de 
lamentar la defunció de ningú proper i puc afegir que he guanyat en nom-
bre d’amics i malauradament també he guanyat algun quilet de més. En un 
terreny més material, conservar la feina i el sou fa que tot plegat el balanç 
personal d’aquest any sigui positiu.
 Però ara que els dies son més curts i que ens passem més hores a casa, 
he reflexionat sobre un tema que vull transmetre a tothom. Quan jo era 
petit, i d’això ja comença a fer bastant, tenia uns avis que participaven de la 
meva educació. El meu avi tenia un hort i jo vaig créixer molestant més que 
ajudant en aquell hort. Avui en dia el rol d’avi poden viure’l ben pocs. Uns 
treballen i no poden fer d’avis, altres moren esperant que algú els faci avis 
ja que cada cop ens decidim a tenir fills passats els trenta o els quaranta. I 
fins i tot alguns de nosaltres, ofegats per la pressió immobiliària varem fugir 
de ciutats de pisos ínfims amb preus insultants per fer arrels a llocs on la 
relació “qualitat-preu” era més digne, pagant l’immens peatge de deixar la 
família enrere. No vull oblidar la gent que per fam, guerra o desesperació 
s’han vist obligats a fugir i probablement no puguin tornar mai més a casa 
seva. Com he dit els meus pares i els meus avis em van educar en valors: 
Em feien aixecar del seient per deixar lloc a una persona gran o a una dona 
prenyada (mai m’ha agradat dir embarassada ja que d’embarassós no ho és 
gens un embaràs) i sobre tot em van educar en el respecte cap a les persones 
i les idees i la famosa frase de “ningú dóna duros a quatre pessetes”.
Presumeixo de ser una persona tolerant i respectuosa, tinc amics catòlics, 
protestants, musulmans, budistes i ateus. Tinc amics eteris, en tinc de gays 
i alguna amiga lesbiana. De fet, en tinc un de tant estrany que ni deu ser 
d’aquest planeta. Aquesta manera de veure i viure la vida ara em porta fins 
a una pregunta. Quins valors transmetré als meus fills?
En un mon on cada dia moren 16.000 nens de fam. En un estat que no és 
capaç de seure en una taula per treballar junts els de la dreta i els de l’es-
querra. En un petit país que ni volen que sigui nació, ni és estat, ni tot el 
contrari. On un lladre roba 23.000.000 € de donacions privades i publiques 
i pot caminar pel carrer tranquil·lament i es pot fotografiar jugant a tenis en 
un club privat, mentre els meus avis cobren una pensió de merda, i perdo-
neu-me els tecnicismes. En un poble que té la macabra dualitat de ser un 
dels pobles de la comarca amb més aturats i tenir a l’hora un dels alcaldes 
més ben pagats d’Espanya.

Quins valors queden? Com ensenyo l’esperit de sacrifici? La constància i 
dedicació?
Doncs en uns moments com aquests, on la política viu d’esquenes a la so-
cietat, on la televisió ens bombardeja diàriament amb diarrea pornogràfica 
(que no pas sexe) en horari infantil. On les empreses menteixen per mostrar 
resultats negatius que els permeti desfer-se de treballadors d’una manera 
barata aprofitant la situació actual. 
És difícil trobar gent que aporti valor, ètica o moral. Gent com Rui Peixoto, 
José Maria Macías o José A. Olivera. Herois anònims que vostès no coneixen 
i que mai han sortit per televisió. Persones que han arriscat la seva vida 
per salvar els seus companys ferits en un accident en un pont d’Andorra. 
On malauradament han mort cinc persones però on ells n’han salvat dese-
nes. Companys meus que han vist com amics seus morien, agònicament 
després de passar una hora atrapats entre ferros i formigó. Amics que han 
patit cremades i abrasions produïdes pel formigó però que, radial i bufador 
en ma, desobeint als bombers, van entrar al mateix infern de Dante i van 
aconseguir salvar unes quantes vides. És a gent com ells i d’altres de qui ni 
conec el nom, a qui se’ls hauria de donar les creus de Sant Jordi, creus al 
mèrit civil i tots els honors que es mereixen.
No tothom pot dir que en la seva llista d’amics també s’hi troben tres he-
rois.
A ells, i a tots vostès, Bones Festes, que passin uns dies amb els seus, plorin 
pels qui no hi son i riguin pels qui els envolten. Agafin-se a la vida i aquest 
Nadal amb tota la família brindin per els herois anònims. Gràcies.

Ivan Carreira

a planejaments urbanístics amb més de 
16 anys d’antiguitat és no tenir en compte 
el present i el nou futur dels mateixos (cal 
tenir en compte que el planejament urba-
nístic vigent de Martorell és de 1991, el 
d’Abrera de 1987 i el d’Olesa de Montserrat 
de 1993).
Respecte a la variant d’Olesa de Montserrat 
no veiem per enlloc que la carretera pro-
posada sigui una variant, ja que el trànsit 
de la C-55 seguirà pel mateix traçat de 
sempre i el que vulgui, des de la nova B-
40, incorporar-se a la C-55 ho podrà fer 
des d’Esparreguera per la C1414. Per què 
no s’ha considerat la millora d’aquesta in-
fraestructura que ja existeix? I que a més 
milloraria la connexió entre les poblacions 
d’Esparreguera i Olesa de Montserrat. Cre-
iem que 21 milions d’euros bé valen una 
reflexió prèvia!
Conclusió: el projecte proposat (o caldria 
dir “imposat”?) no és una solució que plan-
teja problemes, sinó que és un problema 
que no soluciona res.
Aturi aquesta follia Sr. Follia, deixi de 
prendre’ns el pèl i digui’ns a la cara el que 
pretenen i a quins interessos respon aquest 
sense sentit.
Miquel Àngel Arrufat i Àvila, enginyer 
Agrònom

Rèplica
Aquesta és una rèplica al senyors C. R. G. 
i  A. M. S. Val la pena deixar les coses com 
més clares millor.
Jo sóc el Sr. S. V. Des del 28 d’octubre 
de 2008 vaig deixar de ser president de 
la Comunitat Minera Olesana, només un 
treballador que va ser acomiadat amb ac-
ceptació d’improcedent per part de la nova 

junta de la CMO.
En referència a “presidents escaldats”. Jo 
personalment sé a qui es refereix, doncs la 
propera vegada poseu el o els seus noms 
i el motiu de  “l’escaldament”.
En referència a la resolució del judici de lo 
social a Barcelona el passat 18 de juny, la 
demanda es va interposar per dues raons: 
1) Import de la liquidació incorrecte.
2) Aplicació del “blindatge” del contracte 
de treball. 
En el primer apartat, la sentència ha estat 
acceptada per les parts i això representa 
una indemnització de 162,78 € per dia, des 
del 9 de febrer al 30 de juny de 2009 més  
quotes de la Seguretat Social.
El total aproximat és de 40.000 € (indem-
nització, retencions fiscals, seguretat so-
cial, advocats, salaris de tramitació, etc.). 
Fem una reflexió lògica: perquè ha estat 
condemnada la Comunitat Minera Olesana 
a pagar el salari de tramitació? Qui no ha 
fet bé la feina?
El segon motiu de la "demanda" està en 
suspens. Per finalitzar les recordo que vos-
tès van ser testimoni del propi procés.
S.V.F. Soci nº 1868 de la  CMO

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comentaris, 
rèpliques i suggeriments d’interès general, 
respectuosos cap a les persones i institucions), 
i es reserva el dret de publicar-les i resumir-les 
si és necessari. Els articles que no es publiquen 
en aquesta edició per falta d’espai, sortiran a 
les properes edicions. Les cartes per a aquesta 
secció han de signar-se amb el nom i cognom 
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han d’adreçar 
al tel/fax: 93 772 94 36, a/e: periodic08640@
hotmail.com
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En petit comitè
Pressupostos
Els darrers dies de l’any marquen tam-
bé els finals dels processos d’aprovació 
d’ordenances i pressupost municipal per 
l’any següent. Ambdós processos són molt 
importants pel municipi d’Olesa ja que per 
una banda fixaran els tributs, taxes i preus 
públics que regiran durant l’exercici i que, 
en definitiva, marquen la previsió d’ingres-
sos que tindrà l’Ajuntament durant l’any, i 
per l’altre suposen la dotació corresponent 
en les partides de despesa de cada regido-
ria per afrontar els projectes que s’hagin 
de desenvolupar per part del Consistori els 
propers 12 mesos. 
La proposta d’ordenances municipals 
aprovada de forma inicial el passat mes 
d’octubre és una proposta amb un objectiu 
de moderació fiscal. Si bé no es congelen 
els impostos, taxes i preus públics, els 
increments són menys intensos que els 
que s’han produït en exercicis anteriors. 
Entre els impostos més habituals pels ciu-
tadans d’Olesa podríem citar l’Impost de 
Béns Immobles. Aquest impost és la Font 
d’ingressos més important del municipi i en 
la proposta d’aprovació d’ordenances per 
l’any 2010, es manté el mateix tipus impo-
sitiu que l’any en curs. Això implicarà que 
els rebuts d’IBI a pagar durant l’any vinent 
veuran només l’increment que apliqui l’Es-
tat en els valors cadastrals, que suposarà 
un 1% sobre els imports que hem pagat al 
2009. En el cas de la taxa d’escombreries 
aquesta pateix un increment del 10%, 
destinant-se part del nou ingrés generat 
a la creació d’un nou servei de recollida 
selectiva. Per últim, en la resta de taxes, 
preus públics i tributs s’han aplicat des de 
rebaixes, manteniment o increments molt 
moderats, en alguns casos, amb l’objectiu 
d’avançar en la correcció del dèficit que 
generen alguns serveis que sense ser 
obligatoris presta l’Ajuntament. En defi-
nitiva, la proposta d’ordenances aprovada 
inicialment al mes d’octubre pren en con-
sideració el delicat context econòmic i tot 
i que no s’han congelat les taxes i tributs i 
preus públics, s’ha dut a terme una política 
fiscal de moderació en els increments
A partir de les ordenances s’ha iniciat el 
tràmit de preparació dels pressupostos que 
han estat avançats ja a consells sectorials, 
regidors de l’oposició i presentats dilluns 
dia 30 en audiència pública. El principal 
condicionant que ha afectat la formació 

del projecte de pressupost de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat per a 2010 ha estat 
una realitat més negativa en la previsió 
dels ingressos que es combina amb la ne-
cessària prestació dels serveis existents 
i les millores que la població demana. Ja, 
durant l’any, el creixement dels recursos 
ha estat llastat per una pitjor evolució dels 
ingressos no només d’activitats vinculades 
a la construcció. Tot en conjunt ha motivat 
la necessitat d’un fort ajustament en la 
despesa de les diferents regidories, més 
encara que la del exercici pressupostari 
2009, mantenint alhora la directiva cla-
ra per part de l’Equip de Govern de ser 
contundents amb la racionalització de la 
despesa, la priorització de la mateixa en 
aquelles activitats que afectin més direc-
tament als ciutadans, i com a novetat, amb 
la voluntat de negociar de nou a la baixa 
contractes de serveis, lloguers, etc. Així, 
les àrees prioritàries per l’equip de Govern 
segueixen sent Educació, Serveis Socials 
i Promoció Econòmica. En sentit oposat, 
la resta d’àrees presenten una evolució a 
la baixa respecte de 2009. En un context 
de crisi econòmica, l’àrea de Serveis So-
cials ha de ser la base que atengui a les 
famílies més perjudicades per la crisi i la 
voluntat de l’Equip de Govern és preveu-
re els recursos necessaris per atendre les 
necessitats derivades d’aquesta situació 
més desfavorable. De la mateixa forma, 
és important el compromís amb l’Educació 
que es concretarà l’any 2010 amb la posta 
en marxa de la segona llar d’infants. Final-
ment, en la mesura de les possibilitats del 
pressupost, el Govern ha volgut assumir 
el compromís de proporcionar els instru-
ments que dinamitzin l’activitat productiva 
al municipi. 
S’incorpora novament al pressupost les 
partides vinculades a la Llei de Barris. 
Aquest projecte és cabdal no només pel 
Nucli Antic, sinó per tot el municipi i re-
presenta una inversió molt important que 
sense dubtes millorarà la nostra pobla-
ció.  Les subvencions de la Llei de Barris 
permetran atendre l’execució de tots els 
projectes aprovats i iniciar la rehabilitació 
d’edificis emblemàtics del municipi com 
Cal Puigjaner i de Cal Repisa així com el 
cobriment de la Riera de Can Carreras. 
Finalment, si l’any 2009 ha implicat un 
gran avanç en temes d’inversions, que ha 
propiciat canvis en la fisonomia d’Olesa, 

l’any 2010 consolidarem aquests canvis 
amb nous projectes que inclouen, entre 
d’altres, l’arranjament de carrers i la cons-
trucció i finalització de nous equipaments 
pel municipi. L’objectiu bàsic de la inversió 
municipal és continuar millorant el muni-
cipi i la qualitat dels serveis i noves instal-
lacions que es puguin oferir als ciutadans 
d’Olesa. És important també esmentar 
que a banda de les inversions incloses en 
el pressupost, s’executaran durant aquest 
any les obres aprovades sota la subvenció 
d’un nou Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local, que suposen de nou 
una xifra global significativa i que tindran 
obres de molta importància i rellevància 
per la nostra vil·la. 
Silvia Holgado
Regidora d’Economia i Hisenda d’Olesa

Carta oberta del Sindicat USOC 
d’Olesa a tots els treballadors 
del municipi, principalment als 
aturats de la construcció
Davant la inquietud que ens han traslladat 
molts treballadors, actualment  aturats del 
sector de la construcció, en relació a la 
manca de transparència en el PLAN FEIL 
del nostre municipi, tant en l’adjudicació 
d’obres a empreses olesanes, com de 
llocs de treball a aturats d’Olesa, aquest 
Sindicat Obrer Independent, el passat 14 
d’octubre, mitjançant document amb nú-
mero de registre 11.665 va demanar un 
aclariment sobre aquest tema a l’Ajunta-
ment i a l’Oficina de Promoció Econòmica 
Local amb número de registre 11.666, 
sense que fins a data d’avui s’hagi rebut 
cap resposta.
Tenint en compte que: la finalitat dels 
plans FEIL és la realització d’obres de 
competència municipal no pressupostades 
en pressupostos per 2009; que es tracta 
d’un fons per les administracions locals 
destinat a promoure inversions creadores 
de llocs de treball. No per millorar el finan-
çament dels municipis; que l’efecte que 
es busca és la creació de llocs de treball i 
el reforçament del teixit productiu local, i 
que s’han de realitzar preferentment per 
part de pymes locals, contractant a treba-
lladors aturats de la població, tot i que les 
empreses concessionàries dels projectes 
utilitzin personal de les pròpies plantilles, 
l’aclariment que aquest sindicat va dema-
nar a l’Ajuntament i a l’Oficina de Promoció 

econòmica Local va ser: 
- Número total de projectes adjudicats al 
municipi d’Olesa.
- Número i import de projectes adjudicats 
a empreses d’Olesa.
- Número i import de projectes adjudicats 
a empreses de fora d’Olesa.
- Quantitat de treballadors contractats 
d’Olesa en situació d’atur.
- Quantitat de treballadors contractats de 
fora d’Olesa en situació d’atur.
- Número de jornades efectuades per tre-
balladors contractats d’Olesa.
- Número de jornades efectuades per tre-
balladors contractats de fora d’Olesa.
- Quantitat de treballadors d’Olesa con-
tractats en situació d’atur que han estat 
enviats pel Servei de Promoció Econòmi-
ca de l’Ajuntament que han estat enviats 
a treballar en empreses adjudicatàries 
d’Olesa.
- Quantitat de treballadors d’Olesa con-
tractats en situació d’atur que han estat 
enviats pel Servei de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament i que han estat enviats a 
treballar en empreses adjudicatàries de 
fora d’Olesa.
Lamentem que el fet de no donar resposta, 
per part de les institucions d’Olesa, que 
són les que tenen al seu abast les dades 
exactes, a preguntes tan senzilles que 
els treballadors  d’Olesa s’estan fent, i 
que aquest Sindicat Obrer els ha traslla-
dat, sigui la confirmació de la manca de 
transparència del PLAN FEIL del nostre 
municipi.
Executiva de la Unió Comarcal d’USOC

L’Ajuntament i el Comitè Uni-
tari de Treballadors
No m’agrada gens portar aquest debat a 
través dels mitjans de comunicació ja que 
entenc que això s’ha de fer en les meses 
de negociació que tenim obertes i de les 
quals en formen part els representants 
dels treballadors de l’Ajuntament i tam-
bé l’Ajuntament, en aquest cas des de la 
vessant d’empresari, és a dir, d’entitat que 
contracte a persones per a realitzar les 
tasques que té encomandades. Però els 
membres del Comitè Unitari de Treballa-
dors (CUT) de l’Ajuntament d’Olesa han 
cregut més oportuna aquesta via, ja que 
han publicat les seves notes tant al 08640 
com a la Bústia, el Regió 7 i desconec si en 
alguna publicació més.



1108640

Un dels temes de discussió és el no paga-
ment de la paga de productivitat establerta 
en l’Acord regulador de les condicions de 
treball dels treballadors de l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat per als anys 2008-
2011. Aquesta retribució té un caràcter 
individual, i es basa en circumstàncies ob-
jectives i relacionades directament amb el 
desenvolupament del lloc de treball com: 
l’absentisme, l’avaluació del rendiment 
i les competències i la participació en 
l’assoliment d’objectius. És a dir, que el 
seu cobrament efectiu està en funció del 
temps treballat i també del rendiment i 
dels objectius assolits.
En el seu moment l’Ajuntament va comu-
nicar al CUT que inicialment no es podia 
fer front a aquesta retribució però que 
aquesta es pagaria o bé a finals d’any si 
l’execució del capítol 1 així ho permetia 
o bé el 2010 en el moment en que es 
pogués disposar del pressupost de 2010. 
Segurament, i tal i com s’ha comunicat al 
CUT, aquest pagament es farà a finals de 
desembre gràcies a l’esforç fet per totes 
les regidories d’aquest Ajuntament pel que 
fa a despeses de personal.
Ara bé, cal que quedi clar que l’Ajuntament 
al llarg de tot l’any, com és la seva obli-
gació, ha fet el pagament de les nòmines, 
les productivitats i gratificacions (hores 
extres i complements salarials que es 
paguen en funció d’unes circumstàncies 
específiques), les millores socials (beques 
per a les llars d’infants, beques escolars, 
reducció de cost dels serveis municipals, 
entre d’altres), la dotació del pla de pen-
sions i la formació. Només recordar que el 
capítol 1 de l’Ajuntament per l’any 2009 es 
de 7,7 milions d’euros (eliminat el cost dels 
regidors i Alcalde), per una plantilla de 253 

treballadors, és a dir de mitjana 30.275€ 
per treballador.
L’altre tema de debat, des de fa uns dies, 
és si es disposa de masses arquitectes. 
Fins fa molt poc temps a la nòmina de 
l’Ajuntament constava com a arquitecte 
una persona que és, també, la Cap d’Àrea 
d’Urbanisme i  l’arquitecte que fa poc s’ha 
tornat a incorporar a l’Ajuntament (és a dir, 
que estava en nòmina però no prestava les 
seves funcions atès que es trobava en sus-
pensió de les seves funcions). És cert que 
també s’ha comptat amb el suport, com 
a professional extern, d’un altre arquitec-
te, però que no forma part de la plantilla 
d’aquest Ajuntament. Tenint en compte el 
nombre d’habitants d’aquesta població ha-
ver comptat amb un arquitecte en nòmina 
i un altre a través de la contractació dels 
seus serveis a nosaltres no ens sembla per 
res mala gestió. És a partir d’ara, un cop 
reincorporat un arquitecte, que es valo-
rarà si cal fer algun tipus d’ajustament en 
aquest àmbit. 
La nostra política en matèria de recursos 
humans va quedar recollida en el Pla d’Ac-
tuació Municipal 2007-2011. Hem avançat 
en temes com l’adaptació a la normati-
va dels treballadors públics aprovada a 
mitjans del 2007, la desvinculació dels 
períodes de negociació col·lectiva dels 
electorals, impuls d’un estudi sobre l’or-
ganització administrativa de l’Ajuntament 
que ens permetrà organitzar l’Ajuntament 
de forma més eficient i posant com a ele-
ment central l’atenció i el servei al ciutadà, 
la millora dels espais on els treballadors 
de l’Ajuntament desenvolupen les seves 
tasques: Olesa Ràdio, Arxiu Municipal, 
Àrea TIC, Oficina d’Atenció al Ciutadà, i 
per fi desprès de tants anys es començarà 

la construcció de la nau de la brigada que 
esperem estigui acabada l’estiu que ve. 
És evident que ens cal continuar treballant 
i que ho continuarem fent fins al final del 
mandat procurant que els regidors que en-
trin a governar a mitjans del 2011 es trobin 
l’Ajuntament, pel que respecta a aquest 
àmbit, molt millor que ens el varem trobar 
nosaltres. Som coneixedors de les dificul-
tats que suposen els canvis en aquest 
apartat i més en temps de crisis econòmica 
i per tant de gran restricció de recursos 
econòmics per part de l’Ajuntament. Es-
perem i estem convençuts però, que una 
part important dels treballadors municipals 
com del conjunt de la ciutadania valoraran 
positivament la feina realitzada no només 
per l’Equip de Govern sinó també per una 
gran part dels treballadors d’aquest Con-
sistori ja que sense el seu esforç i dedicació 
gairebé res seria possible.
M. Mercè Jou i Torras
Tinent d’Alcalde de Participació 
Regidora de Mitjans de Comunicació i de 
Règim Intern

Creant igualtat
Un any més hem de lamentar-nos del 
degoteig de víctimes de la violència mas-
clista. És cert que ens hem dotat d’un 
avançat corpus legal per perseguir als 
maltractadors i  protegir a les víctimes, 
però la veritat és que les morts i les agres-
sions continuen.
Hem d’aportar les nostres reflexions per 
aturar aquesta trista dinàmica. Intentarem 
fer unes breus pinzellades: s’ha constatat 
que els maltractadors no pertanyen ni a 
una sola classe social ni a un sol grup 
d’edat, però, alhora, s’ha detectat també 
una tendència a l’augment de les actituds 

masclistes entre els més joves. Reforçar 
l’educació per a la igualtat a les primeres 
etapes de la vida és, doncs, fonamental.
Víctimes hi ha també de tota condició, però 
no podem negar que hi ha víctimes més 
desprotegides que altres, víctimes amb un 
menor accés a la informació i als recursos. 
Per això, des de la Federació de Dones per 
la Igualtat del Baix Llobregat, hem insistit 
sempre a treballar molt la formació, la in-
formació i la participació de les dones en 
tota mena de xarxes socials i culturals.
Un altre element d’anàlisis seria la rela-
ció entre la crisi de valors i la violència 
masclista. Potser a la nostra societat hi 
ha gent que no sap valorar allò que té, la 
insatisfacció permanent crea frustració i 
la frustració pot crear violència. Hem de 
potenciar l’educació en valors al llarg de 
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Carreteres al nostre entorn en construcció  Foto: R.V.

tota la vida, hem de recuperar l’hàbit de 
dialogar i parlar més, de pensar i llegir 
més. Cal fer petites aturades a les nostres 
atrafegades vides i gaudir del que tenim. 
Buscar temps per reflexionar, reflexionar 
per crear igualtat.
Rosina López Vigil
Presidenta de la Federació de Dones per la 
Igualtat del Baix Llobregat

Agafem el compromís!
El col·lectiu de joves ecologistes Revolució 
Verda-Joves d’Olesa i l’associació natura-
lista Anda d’Abrera, com a representants 
socials del moviment verd local i amb la 
voluntat unitària de la iniciativa que en el 
seu dia va engegar la Plataforma en De-
fensa del Territori i el Patrimoni (PDTP) del 
Baix Llobregat Nord, volem manifestar la 
nostra oposició absoluta a la construcció 
de la nova C-55, que suposaria transfor-
mar l’actual carretera de les carpes en una 
autovia paral·lela al riu Llobregat.
En referència aquest projecte volem 
manifestar que: 1) Aquest projecte ha 
estat dissenyat des dels despatxos de 
la conselleria de PTOP sense un diàleg 
obert i sincer, on persones i entitats del 
territori, més enllà de la legal participació 
dels ajuntaments, pugessin exercir el dret 
de proposta en referència a la construcció 
de la nova autovia i fossin escoltats; 2) 
No respon a l’interès general ni soluciona 
problemes de mobilitat locals o comarcals, 
ni tan sols soluciona la fragmentació entre 

Abrera i el barri del Rebato o Can Villalba; 
3) Suposa un agreujant social, que ofega 
als ciutadans d’Olesa, Abrera i Martorell en 
un manyoc viari que només pretén donar 
resposta a la crisi estructural del siste-
ma econòmic de la zona metropolitana; 
4) És una irresponsabilitat econòmica, 
un malbaratament dels fons públics que 
s’inverteixen en una nova infraestructura 
les funcions de la qual ja estan assegu-
rades per d’altres existents; 5) Aquesta 
nova autovia suposarà una greu agressió 
a l’entorn natural de la nostra comarca i, 
en especial, a un dels eixos vertebradors 
del paisatge com n’és el riu Llobregat i els 
ecosistemes de ribera. 
Això comportarà un important impacte am-
biental basat en un fort impacte sobre el 
riu Llobregat, un increment de la contami-
nació atmosfèrica i acústica, una possible 
contaminació de la cubeta d’Abrera, una 
fragmentació dels ecosistemes i augment 
del risc d’incendis a la zona i l’ocupació 
dels terrenys pròxims a través de proces-
sos d’especulació urbanística, i 6) Que és 
fruit del mateix model d’infraestructures 
dels darreres 25 anys, un model que s’ha 
demostrat caduc, obsolet i ineficaç, que 
no considera factors socials i ambientals i 
només respon a la lògica “desenvolupista” 
del sistema econòmic imperant.
Per tot això les entitats esmentades, amb 
el suport de moltes d’altres, fem un decla-
ració pública ferma en el següent sentit: 1) 
Fixar la nostra oposició frontal i absoluta al 

projecte de construcció de la nova C-55; 
2) Treballar activament per la paralització 
d’aquesta infraestructura mitjançant el 
procés formal d’al·legacions; 3) Emprar la 
unitat d’acció com a eina de lluita, fomen-
tant la complicitat, les coincidències i el 
consens entre les diferents sensibilitats; 
4) Facilitar la informació als ciutadans i 
ciutadanes d’Olesa i Abrera, i el conjunt del 
Baix Llobregat Nord, la gravetat de l’acció 
i de l’influencia que sobre el medi ambient 
i la qualitat de vida de les persones pot 
tenir aquesta nova infraestructura, i 5) 
Preparar accions de protesta per visualit-
zar l’oposició dels pobles envers aquesta 
nova agressió al territori.
És hora de prendre responsabilitat en 
aquest afer, de la individualitat al col·lectiu, 
i actuar conseqüentment per aconseguir 
des de la nostra comarca propostes per 
canviar el model insostenible del diner, el 
ciment i l’asfalt a favor d’una forma de vida 
on es recobri l’harmonia amb la natura i es 
recuperin els valors humanistes. Avui po-
dem lluitar contra aquesta infraestructura, 
però paral·lelament cal canviar el problema 
de fons, el real: el model de desenvolupa-

ment socioeconòmic. Un model irracional 
que lluny de cerca el benestar i la felicitat, 
s’estanca en un creixement expansionista 
sense criteris i raó de ser, i que tan sols 
contempla el poder del diner a curt termini. 
Fem una crida oberta a totes les persones, 
entitats, col·lectius i formacions polítiques 
que en el seu dia es van sumar al “Com-
promís amb el Territori”, i a totes aquelles 
que no ho van poder fer, a mostrar con-
juntament l’oposició a una nova autovia. 
Un altre BLN és possible!
Revolució Verda - Joves d’Olesa
Associació Naturalista d’Abrera

Proposta
Des del Bloc Olesà estem treballant per tal 
que els olesans, a l’Ajuntament, puguem 
tenir una ordenança municipal sobre Tes-
taments Vitals i últimes voluntats i per a 
la creació d’un Registre Municipal de Tes-
taments Vitals. 
Què és el testament vital? El testament 
vital és un document que, a la persona 
que l’escriu i que demostra tenir capacitat 
de fer-ho, li permet de donar les instruc-
cions que vol que se segueixin sobre la 
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seva atenció sanitària en la fase final de la 
seva vida, si es troba en una situació que 
no pot expressar la seva voluntat (a causa 
de l’estat físic o psíquic). Permet exercir el 
dret de decidir sobre la pròpia vida i és una 
eina de millora de la comunicació entre el 
professional de salut i el malalt.
Com podem fer un testament vital? Podem 
fer-lo davant d’un notari o, si l’Ordenan-
ça tira endavant, podrem dipositar-lo al 
Registre de Testaments Vitals de l’Ajunta-
ment, on es possibilitarà que els olesans 
manifestin per escrit i dipositin tots els 
documents, voluntats i disposicions que 
creguin que cal tenir en compte a la fase 
final de la seva vida, incloent les seves 
voluntats sobre la donació d’òrgans i la 
voluntat de ser incinerats o inhumats.
Quina és la seva finalitat? La finalitat del 
Registre és oferir als atorgants del testa-
ment vital un instrument acreditatiu de la 
voluntat anticipada que s’hi reculli, amb 
exclusió de qualsevol voluntat de cessió a 
tercers de bens mobles i immobles.
I el paper de la família i/o amics? El tes-
tamentari pot sol·licitar l’anotació en el 
registre de les dades identificatives de 
la persona que hagi designat com el seu 
representant, que serà l’interlocutor vàlid, 
com el metge o l’equip sanitari, i el seu 
substitut en cas que el testamentari no 
pugui expressar la seva voluntat.
I això és irrevocable? No, el document pot 
ser revocat per la persona que l’ha fet en 
qualsevol moment.
A què obliga el testament vital a l’Ajunta-
ment d’Olesa de Montserrat? L’Ajuntament, 
com a dipositari dels documents de volun-
tats anticipades, en garanteix la custòdia i 
confidencialitat i l’obliga a fer-los arribar al 
Registre Centralitzat de Testaments Vitals 
de la Generalitat.
Quins requisits ha de complir una persona 
per poder fer un testament vital? 1) Ser 
major d’edat; 2) Estar empadronat/da a 
Olesa de Montserrat; 3) Tenir capacitat 
jurídica i d’obrar; 4) Aportar tres testimo-
nis majors d’edat i amb plena capacitat 
d’obrar, dels quals, dos com a mínim, no 

hauran de tenir relació de parentiu fins el 
segon grau, ni estar vinculats per relació 
patrimonial amb l’atorgant. 
És evident que el Testament Vital i d’últi-
mes voluntats és un document voluntari, i 
és una garantia que, a aquell qui vulgui, se 
li facilitarà una mort segons els seus crite-
ris i es respectaran les seves voluntats fins 
el darrer moment de la seva existència. 
Des del Bloc pensem que els ciutadans, si 
així ho manifestem, hem de tenir el dret a 
l’alleujament del patiment en el tram final 
de la nostra vida i també a rebre informació 
veraç sobre la nostra malaltia, a rebutjar 
un determinat tractament o a triar entre 
les diferents opcions que se’ns ofereixin. I 
també tenim dret a manifestar-ho en cas 
contrari, és a dir, si no volem que se’ns 
apliquin remeis pal·liatius o preferim que 
s’allargui la nostra vida fins al darrer 
extrem. Des del Bloc Olesà, sensibles al 
benestar i als drets dels ciutadans, volem 
facilitar i aproximar aquesta important 
eina que és el Testament Vital i d’últimes 
voluntats a través d’aquesta ordenança, 
per a aquells que en vulguin fer ús. 
Bloc Olesà

Manifest
Davant l’actitud antidemocràtica de l’Equip 
de Govern i concretament del Sr. Alcalde 
envers la seva resposta negativa a la 
nostra petició per poder llegir al Ple de 
novembre, un manifest en nom de tots 
els treballadors (segons es va acordar en 
reunió assembleària) i en relació a l’in-
compliment de Conveni de l’article 76 del 
Conveni, us enviem l’esmentat manifest.
Amb aquestes quatre ratlles, volem mani-
festar el malestar de tots els treballadors/
es al servei de l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat.
Primer: incompliment del Conveni Vigent 
Article 76 retribució per objectius, s’hauria 
de haver fer efectiva en la nòmina del mes 
de març, i estem a finals de novembre i 
sense cobrar-ho. Segon: incompliment de 
l’article 10 del Conveni sobre l’obligació 
que té l’Ajuntament de proporcionar una 
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Al poble olesà
Arribem a les festes nadalenques, i amb el final  de l’any, d’alguna 
manera, arriba el final d’una etapa, el moment de fer un repàs de 
la feina feta, el moment, en definitiva, de fer balanç. 
Tanquem un any que ha estat marcat, aquí i a tot arreu, per la crisi 
econòmica que ha comportat tantes i tantes restriccions. Malgrat 
això, Olesa ha avançat, i molt, durant aquest any que acabem. Ha 
començat la seva transformació, aquella que us anunciàvem a co-
mençaments d’aquest mateix any i que ara ja podeu veure vosaltres 
mateixos.
Són moltes les actuacions que, en bona part gràcies al FEIL, es 
veuen a diferents indrets d’Olesa. Comencen a acabar-se les obres 
que dignifiquen la nostra vila, que dignifiquen els barris. Ja hem 
obert al públic el nou passeig de la Puda, ben aviat inaugurarem el 
nou Parc de les Planes, la nova fesomia de la Rambla o el Parc del 
Poble Sec, entre moltes d’altres, fins a 21 actuacions.
Hem construït una nova llar d’infants, hem acabat amb el malson 
dels veïns del carrer d’Alfons Sala i hem creat les noves dependèn-
cies per a l’Emissora Municipal, l’Arxiu Històric, l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà o l’Oficina del Nucli Antic. Aquestes són només algunes 
de les actuacions més destacades per la seva envergadura, però 
n’hi ha moltes més.
Hem treballat pensant sempre en els serveis a les persones. Hem 
destinat més recursos que l’any anterior als Serveis Socials i a Pro-
moció Econòmica, als tallers ocupacionals i als plans d’ocupació,  per 
intentar donar resposta a les moltes situacions socials de caràcter 
“especial” que ha generat la crisi. I les hem pogut assumir totes. 
Aquesta és la línia que mantindrem de cara a l’any que ve. Mentre 
totes les partides de l’Ajuntament experimenten una davallada im-
portant, les dels ajuts socials es mantenen exactament igual que 
les d’aquest any, i entenem que tant la Diputació com la Generalitat 
mantindran també l’increment en les seves subvencions que, entre 
totes dues, han estat d’uns 50.000 €.
El govern municipal, per tant, ha fet un esforç molt important mal-
grat la situació econòmica. Hem gestionat i seguirem gestionant 
els pocs recursos dels que disposem de la millor manera possible, 
tenint molt present quines són les nostres prioritats.
No defallirem malgrat que alguns ho anunciïn reiteradament. Encara 
que es vulgui fer creure que aquest govern no té projecte, aquest 
govern camina amb seguretat i fermesa cap a l’Olesa del futur que, 
ara fa dos anys i mig, va dibuixar.
M’ha semblat que en aquesta edició del 08640 valia la pena fer 
balanç, fer un petit repàs en veu alta del que ha estat la gestió 
municipal.
Per acabar, només em queda desitjar-vos unes festes nadalenques 
plenes de felicitat i d’esperança. Que gaudiu dels actes programats! 
Que els que pugueu, feu aquest any un esforç encara més gran per la 
solidaritat en qualsevol dels seus àmbits però, de forma molt especi-
al, ho feu amb la Campanya del Somriure. No podem permetre que 
cap infant perdi el sentiment de màgia que inspiren Nadal i Reis.
Bon Nadal i un 2010 ple d’esperança!!!

Jaume Monné i Dueñas
Alcalde d’Olesa

Carta de l'alcalde
sala de reunions amb el mobiliari, material 
i recursos informàtics adients. Des del mes 
de juliol del 2007 que ho estem esperant. 
Tercer: la precarietat de les instal·lacions 
en que treballen la majoria de treballadors 
d’aquest Ajuntament, principalment el col-
lectiu de la Brigada Municipal. Quart: no 
es dota als treballadors de les eines ne-
cessàries per poder desenvolupar la feina 
correctament.
En podríem dir algunes més, però el que 
més ens indigna és que l’excusa que ens 
posen és la situació actual de crisi i que 
per aquest motiu, no poden fer front a al-
gunes despeses, com es la retribució per 
objectius, que diuen la faran efectiva quan 
s’aprovi el Pressupost del 2010.
Els treballadors, més que ningú, ja ente-
nem la situació actual de recés econòmic, 
el que no entenem és que l’Equip de Go-
vern tingui diners per pagar a tres càrrecs 
de confiança, no entenem que s’hagin pro-
duït acomiadaments i mesures en contra 
d’alguns treballadors, que sens dubte 
aportaran despeses a les arques munici-
pals, no entenem que es paguin gratificaci-

ons considerables a algunes persones  pel 
concepte de dificultat tècnica, no entenem 
la contractació de diferents assessors, i el 
més greu, que l’Equip de Govern que es 
qui hauria de donar exemple de contenció 
de despesa no ho faci.
Per tot això exigim a l’Equip de Govern, 
que doni exemple d’austeritat aplicant-se 
la lliçó primer amb ells mateixos, i que 
compleixi amb els acord pactats amb els 
treballadors. De no fer-ho els treballadors 
es veuran abocats a seguir les accions que 
creguin oportunes, per defensar els seus 
legítims interessos.
Aprofitant que ens llegeixen moltes per-
sones, fem extensives per endavant les 
nostres disculpes en cas de tenir que 
adoptar algun altre tipus de mesura que 
pogués perjudicar els serveis que tenim 
l’obligació de prestar als ciutadans. Espe-
rem que l’Equip de Govern no ens aboqui 
a aquesta situació.
El Comitè Unitari dels treballadors de 
l’Ajuntament d’Olesa
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L’agenda del desembre'09 i del gener'10
Desembre
Fins al 13 de desembre
Exposició pictòrica “Col·lectiva de Nadal”, de Pere Bernadó, Pepa Bessón, 
Núria Cabassa. A la Sala d’Actes Fundació Agrícola Olesana, c/Anselm 
Clavé, 94.

Exposició “Olesa vista a través dels seus oficis”. A la Casa de Cultura.

Diumenge 6
Tradicional Concert de Nadal, a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa. Al Teatre 
El Casal, a les 18.30 h. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimarts 8
Concert d’orgue (peces nadalenques i populars), a càrrec de Lorién Santana 
Roma. A la Parròquia Santa Maria, a les 18.30 h. Organització: Amics de 
l’Orgue i de les Arts.

Cinema infantil: “Up”. Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

Dimecres 9
Narració de contes. A les 20.15 h, a la Biblioteca.

Divendres 11
Hora del conte, “Tradicions de Nadal” amb Sherezade Barjadi. A la Biblio-
teca, a les 18 h.

Club de lectura, amb “Poesia de Dones”. A la Biblioteca, a les 18.30 h.

Presentació de “L’Arrel Acció Cultural” amb conferència de 
Marc de Vilalba. “600 anys d’abadia a Montserrat”, a càrrec del Pare 
Francesc Xavier Altés i Aguiló, monjo de Montserrat. A les 18.30 h, a la 
Casa de Cultura.

Dissabte 12
Taller de Nadal, amb l’Elvira Cassi. A la Biblioteca, a les 12 h. Cal inscripció 
prèvia.
   
Concert a càrrec dels grups olesans “The thirteen roses” i “Sentinel’s”. Al 
polígon Can Singla, carrer Circumval·lació, nau 1, a les 19 h. Organització: 
AEDA i l’Escola 113 Dansa.

Concert de hip hop “El niño snake”, “Mogly + Kuatre”, “Delarue Squad + 
Ger1”, “Leur + Ruly Waka” i “Core + Buda”. Al polígon Can Singla, carrer 
Circumval·lació, nau 1, a les 22.30 h. Organització: AEDA, l’Escola 113 
Dansa i Regidoria de Joventut.

Diumenge 13
Concert a càrrec de l’Escolania d’Olesa. A la Parròquia, a les 13 h. En el 
marc del 150è aniversari de les Escolàpies.

Col·locació d’una placa commemorativa a la façana de l’escola Escolàpies 
i clausura dels actes commemoratius. A les 14.15 h, en el marc del 150è 
aniversari de les Escolàpies.

Teatre: “Volem anar al Tibidabo” de Flyhard Theatre Company. Al teatre 
El Casal, a les 18 h.

Va de concert! amb alumnes de l’Escola Municipal de Música. A les 20 h, 
a la Casa de Cultura.

Dimecres 16
Narració de contes. A les 20.15 h, a la Biblioteca.

Divendres 18
Cine d’autor, “L’onada”. Al teatre El Casal, a les 22 h.

Xerrada “Decoració a les properes festes”, amb Maria Angels Garcia. A la 
Comunitat Minera Olesana, a les 18 h. Organitza: Associació Ariadna.

Festa final del Projecte Píxel amb l’actuació de la companya Solfarsirc amb 
l’espectacle “Pinc@.2” i presentació de la pàgina web creada i dissenyada 
pels joves participants de les activitats de Píxel. A les 16 h, a la Casa de 
Cultura.

Dissabte 19
Representació d’una adaptació del poema de Nadal de Josep Maria de Sa-
garra, amb la col·laboració de l’Escola Municipal de Música. A les 16 h, a la 
capella de la Residència d’avis Nostra Senyora de Montserrat.

Sopar de Nadal de l’Associació Ariadna. Al Cafè del Centre, a les 21.30 h. 

Cantada de nadales a càrrec de la Coral d’Adults de l’Escola Municipal de 
Música. A les 13 h, davant l’Ajuntament. Organització: Associació de Boti-
guers i Comerciants d’Olesa i Artesans d’Olesa.

Passeig en ponis. De 11 a 13 h, al Parc de l’Estatut. Organització: Botiguers 
del Parc de l’Estatut.

Festival de música “Olesa Rock on”, amb “Carrer Mallorca” i “Zen cohetes” 
(Olesa) i “Universo acelerado” i “Cuestión de suerte” (El Prat). Al polígon 
Can Singla, carrer Circumval·lació, nau 1, a les 22 h. Organització: AEDA 
i l’Escola 113 Dansa.

Fira de Nadal, amb espectacles i actuacions. Vindrà un Papa Noel amb un 
burro català, un tió humà i es regalaran llapis, caramels i globus. De 11 a 
21 h,  davant de l’Ajuntament. A més a més, hi haurà un sorteig de 500 
euros, repartits en cinc talons de 100 euros per  canviar-los a les botigues 
associades. Organització: Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa 
i Artesans d’Olesa.

Inauguració de l’exposició de diorames de la Casa de Cultura, amb la par-
ticipació de l’Escolania i Cor Jove Parròquia de Santa Maria. A les 19 h, a 
la Casa de Cultura.

Diumenge 20
Cinema infantil, “Ice age 3”. Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

L’Escolania i Cor Jove d’Olesa interpretarà al tradicional Concert de Nadal 
“Cantata et laudate paci”. També, es presentarà el seu primer cd. A la 
Parròquia, a les 18 h.

Actuació de “Les veus d’Ariadna”. A l’Auditori de la Casa de Cultura, a les 
18 h.

Fira de Nadal, amb espectacles i actuacions. Vindrà un Papa Noel amb un 
burro català, un tió humà i es regalaran llapis, caramels i globus. De 11 
a 21 h.urant tot el dia, davant de l’Ajuntament. Hi haurà talleres infantils 
i xocolatada per berenar. A més a més, hi haurà un sorteig de 500 euros, 
repartits en cinc talons de 100 euros per  canviar-los a les botigues as-
sociades. Organització: Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa i 
Artesans d’Olesa.

Pujada del Pessebre a la Creu de Saba, organitzat per l’UEC.

Inauguració del nou parc de Les Planes, amb diversos actes. A les 12 h. 
Organització: AAVV Les Planes.



1708640

L’agenda del desembre'09 i del gener'10
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Dimarts 22
Concert de Nadal. A les 19 h, a la Parròquia Santa Maria. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Dimecres 23
“El poema de Nadal”, de Josep Maria de Sagarra a càrrec del Teatre de les 
golfes. Recaptació destinada íntegrament a Càritas. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura.

Dijous 24
Tradicional caga tió. De 17 a 18.30 h, al Parc de l’Estatut. Organització: 
Botiguers del Parc de l’Estatut.

“El poema de Nadal”, de Josep Maria de Sagarra a càrrec del Teatre de les 
golfes. Recaptació destinada íntegrament a Càritas. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura.

Missa de gall. A les 24 h, a la Parròquia Santa Maria. 

Divendres 25
“Els pastorets”. Al teatre El Casal, a les 18.30 h.

Missa de Nadal. A les 12 h, a la Parròquia Santa Maria.

Diumenge 27
Cagatió, amb l’animació de Noe Rivas. A les 12 h, a l’UEC.

“Els pastorets”. Al teatre El Casal, a les 18.30 h.

Dilluns 28
Cinema infantil, cicle Tin Tin, “El secret de l’unicorn” i “El tresor Raekham”. 
Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

Dimarts 29
Taller de maquillatge, a càrrec de la companyia La Farsa. De 11 a 14 h, al 
Parc Municipal.

Dimecres 30
Taller d’ornaments de Nadal, a càrrec de la companyia La Farsa. De 11 a 
14 h, al Parc Municipal.

Dijous 31
Revetlla amb ball de totes les èpoques, consumicions i cotilló. Al polígon 
Can Singla, carrer Circumval·lació, nau 1, a partir de l’1 h.

Gener
Divendres 1
Cinema infantil, “The clone wars”. Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

Dissabte 2
Visita del patge Viu-Viu. De 17 a 20 h, a la Casa de Cultura.
Passejada en camell. De 17 a 20 h, al pati de la Casa de Cultura.
 
Diumenge 3
“Els pastorets”. Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

Visita del patge Viu-viu i recollida de cartes per als Reis d’Orient, de 10 a 
13 h. i de 16 a 18 h, al Parc de l’Estatut. Organització: Botiguers del Parc 
de l’Estatut.

Dilluns 4
Cinema infantil, cicle Tin Tin, “El lotus blau” i “Tin Tin al Tíbet”. Al teatre 
El Casal, a les 17.30 h.

Campanya del Somriure “Cap infant sense joguines”. De 10 a 13 h, i de 16 
a 20 h, al teatre El Casal.

Arribada dels Reis d’Orient i tradicional Cavalcada. Inici, a les 18.15 h, a 
l’estació de tren i el recorregut serà per diversos carrers de la vila.

Dimarts 5
Campanya del Somriure “Cap infant sense joguines”. De 10 a 13 h, i de 16 
a 20 h, al teatre El Casal.

Dimecres 6
“Els pastorets”. Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

Diumenge 10
Els veterans recorden “Els pastorets”. Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

Baixada del Pessebre des de la Creu de Saba. Al matí, organitzat per 
l’UEC.

Recollida d’ampolles de cava. De 9 a 14 h, organitzada per l’Agrupament 
Escolta Sant Bernat de Claravall.

Divendres 15
Hora del conte: “De tots colors”, amb Ana Maria Líria. A la Biblioteca, a 
les 18 h.

Dissabte 16
Inici del curs per aprendre a ballar sardanes, per a nens i nenes de 7 a 
15 anys. Al Teatre El Casal, els dissabtes de 11.30 a 12.30 h. (fins al 8 de 
maig). Organització: ACF Olesa Sardanista.

Diumenge 17
Els veterans recorden “Els pastorets”. Al teatre El Casal, a les 17.30 h.

Divendres 22
Hora del conte: “Història d’un violí”, amb Sandra Rossi. A la Biblioteca, a 
les 18 h.

Club de Lectura general, amb “Pedra de tartera”, de Maria Barbal. A la 
Biblioteca, a les 18.30 h.

Dissabte 23
Portes obertes a l'Escola Daina-Isard. 
Educació Infantil, Primària i ESO, de 10.30 a 14 h.
Batxillerat, de 16 a 18 h.

Diumenge 24
Xarxa: espectacle “Blau marí” de Roseland Musical. A les 17.30 h, al teatre 
El Casal.

Lliurament de premis del Concurs de pessebres casolans, organitzat per 
l’Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall. Al teatre El Casal.
 
Dimecres 27
Xerrada a càrrec de l’oncòleg Josep Baselga. A les 19 h, a l’Auditori de la 
Casa de Cultura. Organització: Ariadna.
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Guaita!
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Foto: Josep

El que diferencia els humans dels animals és la capacitat de raonar les coses d’una forma lògica, sensata, equilibrada... encara que no sempre. Vull pensar 
que l’humà en qüestió, amo del gos que havia fet les seves necessitats al costat del CEIP Puigventós, no s’havia assabentat que hi havia un cartell que 
prohibia terminant i clarament el que el seu animal acabava de fer. Perquè si hagués vist el cartell, almenys hauria recollit les caques i les hauria dipositat 
en una paperera. De totes maneres, gràcies a l’incivisme no del gos, sinó del seu amo, el lector que ens va enviar la foto va tenir l’oportunitat de compon-
dre una imatge que es repeteix diàriament per molts indrets de la vila. Si tots els que tenen animals fessin el que haurien de fer, en molts casos, no ens 
assemblaríem tant als animals...
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Es diuen Ninette Llongueras i Anna Orozco i tenen 19 i 21 anys respectivament 
i són d’Olesa de tota la vida. Són molt diferents entre si i treballen juntes 
en una botiga del poble. A Ninette li encanta la fotografia, el dibuix i l’art 
en general, estudia batxillerat artístic i no és una apassionada dels esports. 
Anna, que estudia Fisioteràpia, en canvi, va ser subcampiona de taekwondo 
en la categoria cadet i actualment és cinturó negre. Les dos viuen amb els 
seus pares i pensen que al poble li falten llocs per als joves.

Les pubilles del desembre

08640

08640
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Espectacular accident   Foto: A.G.

Va passar
Un altre cop
Les treballadores de  Selsa, l’empresa 
encarregada de la neteja de les depen-
dències municipals van tornar a manifes-
tar-se a les portes de l’Ajuntament el 27 i 
28 de novembre passats. Els treballadors 
i treballadores ja van fer una altra vaga 
a l’octubre, garantint els serveis mínims, 
per reclamar la garantia de tots els llocs de 
feina i per mostrar la seva disconformitat 
amb la proposta que presentarà la seva 
empresa al concurs convocat per l’Ajun-
tament. A petició nostra, l’alcalde Jaume 
Monné ha volgut explicar la postura de 
l’Equip de Govern, text que trobareu a la 
secció “Correu”.

Sentinel’s
El passat mes d’octubre, amb gran èxit de 
critica i públic, va debutar la banda de rock 
simfònic Sentinel’s a la Casa de Cultura. 
Amb una sòbria posada en escena, aquest 
grup va mostrar tot el seu virtuosisme 
musical interpretant cada una de les nou 
peces instrumentals del concert amb una 
acurada execució i un so molt definit, on la 
guitarra, sota la influència del millor Mike 
Oldfield i la seva època daurada del rock 
simfònic, tenia tot el protagonisme.
El proper dissabte 12 de desembre podreu 
tornar a gaudir d’aquest grup dins del fes-
tival organitzat per l’Escola 113 Dansa. I si 
voleu fer-vos una idea del seu estil, podeu-
los trobar a la web: www.myspace.com-
musicsentinel 

Accident
El passat divendres 4 de desembre un tu-
risme va bolcar espectacularment al carrer 
Anselm Clavé, segurament a causa de la 
gran velocitat en la que circulava després 
de topar contra una pilona. Segons fonts 
policials, no s’han hagut de lamentar víc-
times ni ferits.

Passeig de la Puda
L’alcalde, Jaume Monné, el regidor d’Or-
denació i Disciplina Urbanística, Víctor 
Serrano i el president de l’Associació de 
Veïns de Sant Bernat, Trino Líria, entre 
altres autoritats, van inaugurar el passat 
20 de novembre, el nou passeig de la Puda, 
al barri de Sant Bernat, obra que ha estat 
finançada pels fons FEIL. Amb aquesta 
obra, s’ha convertit tota aquesta zona del 
vial de servei de la carretera de la Puda 
en un ampli passeig, amb zones d’estada 
i amb la possibilitat d’un ús de jocs pels 
infants. S’han eliminat les voreres que hi 
havia i s’han substituït per un paviment de 
peces prefabricades de formigó. I tocant 

a la carretera, s’han habilitat diferents 
places d’aparcament.
A més a més, s’ha fet una nova recollida 
d’aigües pluvial amb la instal·lació d’un col-
lector independent i connectat a la xarxa 
de pluvials existent situada al punt mig 
de la carretera de la Puda, i s’han canviat 
els punts de llum, instal·lant nous fanals. 
Quant al mobiliari urbà, s’han col·locat al 
llarg de tot el passeig diversos bancs, jar-
dineres i papereres.
L’empresa encarregada de l’obra va ser 
Construccions Sòmic, per un cost total de 
285.000 euros.
L’obertura del nou passeig va coincidir 
amb un acte de l’Associació Ariadna, en 
homenatge a la fundadora de l’entitat, 
Carme Gómez, en el desè aniversari de 
la seva mort.

Cartell
El passat 28 de novembre es va presentar 
el cartell de La Passió per a la propera 
temporada, obra de l’artista Gerard Sala. 
Aquesta obra es caracteritza per l’ús dels 

negres, els blaus, els grisos i amb la pre-
sència de tres símbols religiosos: la creu de 
David, el peix i la mitja lluna, que segons 
l’autor, representen la diversitat de cultu-
res i la fusió de religions que convivien a 
l’antiga Judea.

Assemblea del Casc Antic
La Junta de l’Associació de veïns i veïnes 
del Casc Antic s’ha renovat parcialment. 
Susana Garcia-Duran, Sònia Gual i Albert 
Redolat s’hi mantenen al capdavant i 
s’incorpora Oriol Hita. A més de la reno-
vació de la Junta, a l’assemblea ordinària 
celebrada el passat 30 de novembre, 
també es va tractar sobre el seguiment 
de l’aplicació de la Llei de Barris -amb 
una atenció especial als projectes de Cal 
Rapissa i Cal Puigjaner-. Aquesta serà una 
de les tasques prioritàries de l’Associació 
pel proper any.

Inauguració i homenatge a Sant Bernat   Foto: 08640

Segona vaga en dos mesos   Foto: 08640

Guitarrista de Sentinel's               Foto: D.P.
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Les reunions de treball de l’associació són 
obertes a qualsevol veí del barri interessat 
i es continuaran fent els darrers dilluns de 
cada mes a partir de les vuit del vespre 
(exceptuant-ne el desembre, que es farà 
el dia 21) al local de l’associació del carrer 
Església 35.

Professions
Els passats 25 i 26 de novembre va instal-
lar-se a la plaça de la Sardana, el Bus de 
les Professions obert per informar a la po-
blació en general, i en especial als joves, 
sobre les diferents sortides professionals 
o curriculars de futur.

Bus social
A partir del 20 de novembre, Olesa ja dis-
posa d’un bus social. El nou vehicle serà 
una nova eina de la que se’n beneficiaran 
entitats de caràcter social i usuaris dels 
propis serveis socials municipals. És tracta 

d’un Renault Master, de nou places i adap-
tat, que pertany a l’empresa Visiocom que 
el cedeix  a l’Ajuntament per un període 
de 3 anys. El finançament del vehicle és 
mitjançant la publicitat de diferents em-
preses i els usos del bus són trasllat de 
persones amb discapacitat, amb mobilitat 
reduïda, gent gran a fi que puguin assistir 
als seus recursos: tallers, centres de dia, 
sociosanitàri, etc.
Les empreses que s’anuncien al Bus Soci-
al, són: 5 Serveis, Pizza Blues, Pàrquing 
de l’Eixample, BBS Serveis, Agrocandi, 
Instal·lacions Olesa, Bosc Serveis, Co-
munitat Minera Olesana, Talleres Bosch, 
Instalaciones Olesa i Baxi Roca.

Cal Mané
Un grup de sis artistes li han canviat la 
cara a la façana de Cal Mané. L’obra con 
temàtica de Lucky Luke i de l’oest està 
feta en tres dels murs i el quart representa 

“fantasia pura”, segons un dels artistes, 
Xavi Petràs.

Calendari 2010
El divendres 4 de desembre es va presen-
tar el Calendari 2010, a benefici de l’Asso-
ciació Prodisminuïts Santa Oliva, produït 
per l’equip del periòdic 08640. L’acte va 
comptar amb la presència del president de 
l’Associació, Joan Campmany, el director 
del 08640, Fernando Gigena i el gerent de 
la CMO, Joan Arèvalo.
A l’acte es van comentar aquesta cinquena 
edició del Calendari, realitzat completa-
ment per l’equip d’aquest periòdic i amb 
l’objectiu de recaptar fons per a l’Associa-
ció Prodisminuïts Santa Oliva. Aquest és el 
cinquè any consecutiu que es fa el calen-
dari, i enguany la temàtica de les fotos és 
“les fonts d’Olesa”, unes fonts que ja no hi 
són físicament però que estan en el record 
i en el cor dels olesans i olesanes. Per això 

s’han escollit les fonts antigues d’Olesa, 
llocs de reunions, festes i de trobada de 
la gent del poble, llocs emblemàtics amb 
un significat simbòlic per el poble.
Des del periòdic 08640 volem agrair la 
constant col·laboració en tots els aspec-
tes de la Comunitat Minera Olesana amb la 
producció del Calendari i amb l’Associació 
Prodisminuïts.

Renovació
La Federació de Dones per la Igualtat del 
Baix Llobregat va renovar la seva junta 
directiva, el passat 10 de novembre, a 
Castelldefels. Per unanimitat es va con-
formar la nova junta que renova el càrrec 
de la seva presidenta, Rosina López Vigil, la 
vicepresidenta, Josefa Hens i la secretària, 
Marta Medina.

Nou bus social a Olesa   Foto: 08640 Façana artística de Cal Mané   Foto: 08640
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El Penya Barcelonista  Foto: T.P. "Pareja campió" ja no és notícia  Foto: C.T.O.

Esport olesà
Nova junta
El passat 21 de novembre, l’Assemblea 
general ordinària de la Penya Barcelonista 
d’Olesa va aprovar la constitució de la nova 
Junta Directiva, conformada per: Antoni 
August Pérez i Oña (president); Miquel 
Viñau i Gil (secretari); Montse González i 
Mitjans (tresorera); Marta Argelich i Liz-
cano, David Pérez i Castell, Jordi Pérez i 
Piudo, Marina Segura i González, Eusebi 
Granados i Díaz, Teresa Casas i Izquierdo, 
Pere Camats i Cabré, Rosa Arévalo i Alva-
rez i Manel Martínez i Teba (vocals).

Atletismo
El pasado 31 de octubre se llevó a cabo 
la “Ironterra San Carles de la Ràpita” que 
consistió en 1.300 metros de natación, 
60 kilómetros de bicicleta de montaña y 
14 kilómetros de carrera a pie. El olesano 
Antonio Pareja se proclamó campeón en 
las tres disciplinas y en la combinada y 
una buena posición en la general. Con esta 
prueba termina la competición catalana de 
triatlón.

Futbol Sala
El Penya Barcelonista també disputa la 

XXIV Lliga popular de futbol sala local amb 
el seu equip, dirigit per Xavier Jiménez. Els 
jugadors que conformen aquesta plantilla 
són: Cristian Saumell Sastre, Enric Ruiz 
Ibarra, Francisco Quesada Pérez, Albert 
Collado Volta, David Sánchez Justo, Xavier 
Jiménez Cinca, Àlex Jiménez Cinca, Chris-
tian Sastre Ruiz, David Cáceres García, 
Santiago Tienda Pérez, Fernando Linares 
Berenguer i Oscar Guerrero Collado.

Marxa
El Club Excursionista d’Esparreguera con-
voca a la III Marxa del Montserratí per el 
proper 7 de febrer, coincidint amb la Festa 
Major d’hivern d’Esparreguera. L’any pas-
sat va ser tot un èxit de participació (457 
inscrits), i amb un gran desplegament 
d’organització (55 col·laboradors) que 
van donar un gran servei als participants 
el dia de l’esdeveniment. Es proposen dos 
circuits, un de 12 km. i 656 metres de des-
nivell acumulat i l’altra de 20 km. i 1.080 
metres de desnivell acumulat. Per a més 
informació, podeu contactar al web:
http://www.clubexcursionistaesparreguer
a.com/MMontserrati

3ª Divisió
El C.F. Olesa va aconseguir sumar la se-
gona victòria consecutiva, cosa que no 
succeïa des del passat mes de maig. Amb 
la victòria davant del Premià, el conjunt 
olesà ha sumat el segon partit guanyat de 
la temporada (el primer va ser davant del 
Blanes). La noticia però, és que després 
de sis mesos els olesans han sumat, per 
primera vegada, dues victòries consecu-
tives. Al maig passat, l’Olesa va derrotar 
al Marianao Poblet i al Montcada a les 
jornades 34 i 35 de Lliga a Primera Cata-
lana. L’últim partit abans del tancament 
d’aquesta edició va ser davant la Rapitenca 
i va acabar sense gols.
Per altra banda, el club ha incorporat al 
davanter abrerenç Dani Duran pel que res-
ta de temporada, mentre que el defensa 
Francesc Fos i el migcampista Sergi Condis 
han demanat la baixa com a jugadors del 
club. 

Paraaquatló
La nova edició de l’aquatló olesana, orga-
nitzada per el Club Triatló Olesa va tenir 
com a novetat, l’inclusió, per primera ve-
gada, de la paraaquatló. Aquesta prova va 
comptar amb la participació dels olesans 
David Zamora i Jordi Rubió, que van aca-
bar la competició en aquest mateix ordre 

(primer i segon), després de 750 metres 
de cursa a peu i 250 de natació.
L’aquatló va tenir una trentena de partici-
pants amb la victòria de Joaquim Romac-
ho i Tanit Morón en categoria masculina i 
femenina respectivament. A la categoria 
Veterans 1, el guanyador va ser Toni Te-
jedor i en Veterans 2 Antonio Pareja va 
acabar en el primer lloc.

08640

Ha guanyat l’Olesa                     Foto: C.F..
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Empreses i serveis
Calendari 2010
A partir del passat 5 de desembre, ja està 
a la venda el Calendari 2010 realitzat per 
l’equip del periòdic 08640 i a benefici de 
l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva. 
Aquesta és la cinquena edició i està dedi-
cada a les fonts tradicionals d’Olesa.
El Calendari solidari es podrà comprar 
per 5 € a: Agrocandi, Ambra, Ardeco’s, 
Associació Prodisminuits Santa Oliva, Bar 
Sol i neu, Biblioteca, Bonic, Cal Calvo, Cal 
Felip, Cal Serra, Calçats Feli, Can Solé, 
Carnisseries Neus, Casa Sancho, Co-
munitat Minera Olesana, Egar Optic, Els 
Bruchs, Encoplesa, Escola d’Arts i oficis, 
Estanc L’era, Estanc Plaça Catalunya, Far-
màcia Matas, Fotos Sampietro, Fotos Tort, 
Fruiteria Campos, Fruiteria Nelson i Chelo, 
Guissona, Jijonenca, Joieria Puig, La Cuina 
de la Rosario, La panera de Olesa, La Vella 
Tahona, Literator, Merceria La Vila, Mobles 

Casas, Neo Natura, Nova imatge, Papereria 
Lleure, Papereria Núria, Pastisseria Carme, 
Pastisseria Magda, Perruqueria Lagares, 
Perruqueria Meguibu, Perruqueria i Es-
tètica Silvia i Ruth, Pizza Blues, Polleria 
Maria Dolors, Terra viva, Tot claus i Vista 
Òptica.

Novedad
El centro de terapias No-hek ofrece una 
nueva línea italiana denominada “Candela 
Lux Massage”, unas velas hechas con acei-
te de coco, karité y almendas que al fun-
dirse con el calor, se aplican en el cuerpo 
sin quemar. Dejan la piel muy hidratada y 
aportan nutrientes que le dan elasticidad. 
Con este producto, No-hek ofrece dos 
tipos de masajes, “Candela experience” 
y “Candela ritual de luxe”, ambos con 
precios super accesibles. El teléfono es el 
93 775 7404. 

Aclariment
Per un error involuntari, a la passada edició 
de novembre d’aquest periòdic, es va pu-
blicar que la pastisseria “La vella tahona” 
està al carrer Passeig del Progrés, la qual 
cosa és errònia. La pastisseria i forn de pa 
“La vella tahona” va informar que el seu 
únic establiment a Olesa és el que està 
situat al carrer Alfons Sala, no té cap altra 
pastisseria a la vila i tampoc està associada 
amb cap altre forn de pa.
Per altra banda, per aquestes festes, la 
pastisseria sortejarà entre tots els seus 
clients una panera, només heu d’omplir un 
paperet al local i deixar-lo a la botiga.

Botiguers
A partir del passat mes de novembre, 
l’Associació de Botiguers i Comerciants 
d’Olesa ha començat una nova etapa i ha 
conformat una nova junta presidida per: 
Maria del Mar (Corselet), presidenta; Paqui 
(Estètica Nergis), vicepresidenta; Sandra 
(+Baby’s), secretaria i Montse (Gestoria 
Dos punts), tresorera.
L’Associació va néixer amb els objectius de 
potenciar el petit comerç local, defensar 
els interessos col·lectius dels associats 
davant de les entitats públiques i les pri-
vades, buscar subvencions per la moder-
nització i actualització del comerç local, el 
foment i l’aplicació de noves tecnologies i 
per organitzar campanyes com les de Sant 
Jordi, Festa Major, Nadal i Reis.
A més a més, com a novetat, a partir d’ara 
l’Associació funcionarà amb quatre àrees: 
Institucions, Atenció al client, Màrqueting 
i Proveïdores i Comptabilitat i la quota per 
als associats serà de 9 euros mensuals. 
Per aquestes festes, prevén fer un se-
guit d’activitats que trobareu a la secció 
“Agenda”.

Regals al Mercat
Per aquestes festes, el Mercat Municipal 
regalarà 3000 euros en compres (100 
compres de 30 euros) i 80 paneres amb 
productes del Mercat. Per participar-hi, no-
més has d’anar a comprar a la Plaça i deixar 

el teu tiquet amb el teu nom. El sorteig es 
realitzarà el dimarts 22 de desembre. Per 
altra banda, el dissabte 19, un grup d’es-
tudiants de l’escola de música “L’estudi” 
visitaran el mercat i cantaran nadales.
Per últim, el Mercat ha informat del seus 
horaris per aquestes festes. Els dies 21, 22, 
23 i 30 de desembre obrirà de 8 a 14.30 i 
de 17 a 20 h; el dia 24 de desembre estarà 
obert de 8 a 20 h. Els dies 31 de desembre 
i 5 de gener el Mercat romandrà obert de 
8 a 15 h.

Música
Al 2010, la Biblioteca tindrà com a centre 
d’interès, la música. És per això que a 
partir del 2 de gener la Biblioteca tancarà 
amb... música, a través d’un fil musical, a 
partir d’un quart de nou del vespre.

Tallers
A partir d’aquest mes de desembre, la Re-
gidoria de Joventut organitza els següents 
tallers juvenils (de 12 a 35 anys), a Cal 
Mané: “Breakdance”, els dimecres de 19:
30 a 21 h, dos mesos; “DJ” (aprèn a punxar 
amb CD), els dilluns i dimecres de 18 a 19:
30 h, dos mesos; “Estètica” (maquillatge 
per sortir), els dimarts i dijous de 18 a 
19.30 h, 1 mes. Inscripcions: Cal Mané, 
(al costat de la pista de skate) de dilluns 
a divendres de 16 a 21 h.
 

Nous aires en l’Associació de Botiguers  Foto: 08640

Ja està a la venda el Calendari 2010
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Ampolles de cava
Un any més, l’Agrupament Escolta Sant 
Bernat de Claravall clausurarà les festes 
nadalenques amb la tradicional “Recollida 
d’ampolles de cava”. Enguany la recollida 
es farà el diumenge 10 de gener, a partir 
de les 9 del matí. Tot i que les festes de 
Nadal ja s’hauran acabat en aquesta data, 
des de l’entitat demanen que guardeu les 
ampolles fins a aquest dia.

Nou Frankfurt
El passat 26 de novembre es va inaugurar 
un nou local especialitzat en frankfurts. 
Es tracta de “Frankfurt Teckel” i allí es 
pot gaudir d’uns bons frankfurts. El local 
és ampli, climatitzat i es permet fumar. 
L’horari és de dimarts a diumenges de 
7.30 a 14.30 y de 16.30 al tancament. 
Està al carrer Colon, 131 i el telèfon és el 
653 491 682.

Esquí
El proper 31 de gener comencen els cur-
sets d’esquí (trentena edició) de la tem-
porada 2009-2010 a l’estació de Vallnord 
(Andorra). Per a més informació, contactar 
amb el CMRO (www.cmrolesa.com), carrer 
Església, 39, els divendres de 22 a 24 h, i 
els dimarts de 20 a 21.30 h.

Personal
Si necessites personal, ja pots comptar 
amb una nova eina a Internet. Es tracta 
del portal “www.seleccionyempleo.es”, un 
nou sistema de selecció de personal online. 
Com a prova gratuïta, s’ofereix un procés 
de selecció i una vegada dins de la web, es 
pot descarregar una guia per empreses.

Segona edició
El llibre “50 anys d’història olesana” escrit 
per Alfons Bayona Paltor i Elies Valldeperas 
i Costa i editat per la Comunitat Minera 
Olesana i l’Ajuntament d’Olesa, ha pre-
parat una segona edició revisada de 100 
exemplars.

Nova empresa
Gavime és el nom d’una nova empresa 
que s’ha instal·lat al Baix Llobregat i que 
es dedica a realitzar informes i assessora-
ment comercial, gestió d’impagats, servei 
jurídic integral i tràmits a les administra-
cions públiques. Estan al carrer Castellví 
de Rosanes, 2, Martorell i el seu telèfon és 
el 93 776 0979.

1, 2, 3, acció!
L’Escola 113 Dansa sempre ha estat una 
productora de talents joves i els seus 
actors, actrius i ballarines han deixat les 
promeses i ja són, en molts casos, grans 
realitats. La jove ballarina, Chanel Terrero 
està de gira amb el musical “Mamma Mia”. 
L’actor Biel Montoro és el coprotagonista 

del curtmetratge “Ángeles en el cielo”, del 
director Víctor Cuadrado, film seleccionat 
al XI Festival Internacional de Cortos de 
Sòria. L’actor Caleb Vela està rodant a 
Belgrad (Sèrbia) la pel·lícula “Roadkill” 
del director John Stockwell i Dani Sicart 
també està rodant un altra pel·lícula. Per 
últim, dos alumnes de l’escola han estat 
preseleccionats per al proper film del di-
rector de “Ratoncito Pérez”. 

Espanyol
La Penya Blanc i Blava d’Olesa organitza 
sortides en autobús per anar a veure els 
partits de l’Espanyol. Si vols vindre, tru-
ca’ls als telèfons: 93 778 4863 o 93 778 
0487.

Joguines
La botiga Chip-Fac Joguines informa que 
para estas fiestas sus horarios serán los 
siguientes: domingos 13, 20 y 27 de di-
ciembre y 3 de enero, de 10.30 a 13.30 h; 
los días 23 y 24 de diciembre y 4 y 5 de 
enero no cerrarán al mediodía. Por otro 
lado, por una compra superior a 20 euros, 
te regalan un número para participar del 
sorteo de un lote que se hará junto con la 
Lotería de Navidad, el 22 de diciembre.

Egar Òptic
El divendres 20 de novembre es van lliurar 
els premis als primers i segons classificats 
del 1r. Concurs de Dibuix “Egar Òptic” sota 
el tema “Dibuixa la teva mascota amb ulle-
res”. Les guanyadores van ser (per ordre a 
la foto, d’esquerra a dreta): Marina Aréva-
lo, Neus Clemente, Ariadna Arévalo, Laia 
Guillamón, Alba Guillamón, Mariona Llon-
gueras i Laia Arévalo. Enhorabona!

Nova novel·la
L’escriptor olesà Santi Baró va presentar 
la seva novel·la “El rei d’Uruk” el passat 4 

de novembre a l’Espai Clar de La Passió. 
L’acte va comptar amb la presència de 
la periodista de Catalunya Ràdio, Dolors 
Martínez. Aquesta obra va ser finalista del 
premi Ramon Llull 2008 i ha estat publica-
da per l’editorial Rosa dels Vents.
“El rei d’Uruk” és la història d’amor en 
temps de guerra entre dues dones ira-
quianes. Nagar és xiïta i viu sotmesa al 
fanatisme religiós. Safia és sunnita, de 
pensament més liberal, que acull Nagar 
per protegir-la de l’ordre d’extermini èt-
nic emesa pel govern de Saddam Hussein. 
Juntes hauran de lluitar per gaudir dels 
seus sentiments, ocultant-se d’una socie-
tat integrista que les condemna.

Les guanyadores del concurs       Foto: E.O.
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Cinema a Olesa
El passat 22 de novembre es van rodar a 
la Parròquia, alguns fragments de la pel-
lícula “El ventre blanc” dirigida pel Jordi 
Lara. Aquestes escenes es van rodar dins 
l’orgue de la Parròquia, la qual cosa no 
va ser fàcil, sobre tot per l’instal·lació de 
càmeres i dels tècnics de rodatge dins 
l’orgue mateix. Cal destacar que una de 
les protagonistes de la pel·lícula és la Laia 
Alberch, de 10 anys, triada especialment 
d’entre moltes nenes de la seva edat, a 
partir de les seves condicions artístiques 
i molt especialment per la música, ja que 
en la pel·lícula ha d’interpretar a l’orgue la 
música escrita pel mateix director. La Laia 
és de Manlleu i actualment és alumna de 
piano del professor Miquel Jorba d’Olesa. 
Podeu trobar més informació en la pàgina: 

www.ventreblanc.blogspot.com
El film “Ventre Blanc” és una faula tra-
gicòmica que ens parla d’altres maneres 
de ser feliç que no tenen res a veure amb 
tenir cotxe, parella, hipoteca. Una història 
mística i alhora delirant sobre l’amor, el 
transcendent i la caducitat de les coses. El 
film narra, en format coral, les aventures 
vitals particulars de les tres persones que 
porten els capgrossos de Vic. En paral·lel, 
la història de Nona, una nena que coneix 
un nen que viu dintre d’un orgue d’esglé-
sia. L’estrena està prevista per el proper 
mes d’abril.

Qualificació professional
A Esparreguera va començar un nou pro-
grama formatiu adreçat a joves que no han 
aprovat l’ESO. Els Programes de Qualifica-
ció Professional Inicial (PQPI) són progra-
mes alternatius de formació que faciliten 
la incorporació al món del treball, a través 
de l’aprenentatge d’un ofici, i completen la 
seva formació per tal de, poder superar la 
prova d’accés als cicles formatius de grau 
mitjà i prosseguir els estudis de formació 
professional reglada. S’adrecen als joves 
d’entre 16 i 24 anys que no han superat 
l’ESO i tenen com a finalitat proporcionar-
los una formació bàsica i professional que 
els permeti incorporar-se a la vida laboral 
activa i/o, si s’escau, continuar la seva 
formació. La especialitat que es realitza 
a Esparreguera és la “d’Auxiliar en acti-
vitats d’oficina i tasques administratives 
generals”.
En total hi ha 17 alumnes i la durada és 
de 869 hores, repartides entre el més 
d’octubre i juny, un total de 9 mesos (in-
clou 200 hores pràctiques en un centre 
de treball).

Guanyadors
Jess’y Art Zone i Jess’y Stetic Sun van fer en-
trega de les tres beques (llibres + material) 
per aquest curs escolar als guanyadors del sor-
teig realitzat el passat 30 de setembre. Raquel 
Fresno (Col·legi Mercè Rodoreda) va guanyar la 
Beca Martorell, amb 111 euros; Gerard Cercós 
(Escolàpies), va ser el guanyador de la Beca 
Perruqueria, per un import de 161,55 euros; 
per últim, Didac Fernández (Povill) va guanyar 
la Beca Stetic Sun, per un valor de 179,23. 
Enhorabona a tots!
Per altra banda, Jess’y està a punt d’inau-
gurar un nou centre a Esparreguera, al car-
rer Sant Joan, 11. Podeu consultar la web 
(www.jessyfashion.com) on us mantindran 
informats.

Empreses i serveis (cont.)

Laia, la protagonista                   Foto: M.A.

BONES FESTES!

Raquel Fresno

Didac FernándezGerard Cercós
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Treball
Chica española se ofrece para limpieza 
de casas. Larga experiencia, buenas re-
ferencias. Tel: 660 200 277 (Amalia).

Importante grupo asegurador busca co-
merciales con experiencia como aseso-
res, contabilidad o administración. Enviar 
datos a: enric.perezmiras@gmail.com

S’ofereix noi de 4 d’ESO per donar clas-
ses de repàs a nois i noies de primària. 
Tel: 677 212 177 (Eder).

Busco acordeonista que sepa interpretar 
partituras y que sea formal. Interesados, 
llamar al tel: 626 802 742.

Senyora amb àmplia experiència en fei-
nes de la llar, atenció a la tercera edat i 
nens, s’ofereix per treballar per hores, 
preu a convenir. Tel: 93 778 3063.

S’ofereix noia de 2n de Batxillerat per do-
nar classes a nens i nenes de Primària. 
Tel: 654 707 318 (Gemma).

Chica española da clases particulares de 
inglés a niños. Nivel First Certificate. 
Preguntar por Amalia, tel: 660 200 
277.

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 
disponibilidad inmediata. 
Tel: 690 340 088.

Solucions creatives en identitat corpora-
tiva, publicitat, disseny editorial, disseny 
web, senyalètica i fotografia. 
Tel: 686 181 891, 
m a r t a @ r e s p i r a d i s s e n y . e s , 
www.respiradisseny.es

Noia diplomada en Magisteri infantil 
s’ofereix 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’anglès, per a diferents nivells. 
Tel: 93 778 5959.

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

Tècnic en FPII (Anàlisi Clínic) busca fei-
na. Incorporació immediata. Contactar 
a Meritxell: Tel: 680 731 408.

Se ofrece administrativa para realizar 
desde casa todo tipo de trabajos ad-
ministrativos, entrada de datos, etc. 
Ordenador propio e Internet. 
Tel: 675 836 877.

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

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 roda-
lies. Tel: 618 593 373.

Limpieza de oficinas, comercios, locales 
y restaurantes. Limpieza en general. 
Contactar con Eva, tel: 665 063 525, 
605 511 779.

Genealogia: el cognom de la vostra fa-
mília, 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 Renault Megane 1.6 16v dynami-
que, color negro, sólo 10.000 km. 
Precio: 8.000 €. Tel: 685 605 647.

Vendo Renault Megane Grand Tour Luxe 
Privilege, año 2005 1.9 DCI, 84.000 km, 
llantas de 17’, acceso confort, manos 
libres, espejos con función de aparca-
miento, luces de Xenón, climatizador, 
control de crucero, limitador de velo-
cidad, airbags de cortina delanteros y 
traseros, más los de serie, manos libres 
para móvil, sensor de presión de los 
neumáticos, espejo interior antides-
lumbramiento, radio con cargador para 
6 cd’s. Precio: 9.000 € (si vienes de parte 
de este periódico, el precio es de 8.000 
euros). Tel: 625 351 349.

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, descapota-
ble, 2700 km., año 2002, funciona con 
gasoil y no es necesario carnet. Precio: 
1.500 euros. Tel: 653 431 646.

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

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

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.

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

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

Se traspasa lencería-corsetería por 
motivos familiares. Está situada junto a 
Correos y Ayuntamiento. Fue inaugurada 
en diciembre del 2004, buen funcionami-
ento. Tel: 659 864 543 (David).

Se alquila piso nuevo y amueblado. 
Tel: 665 307 793.

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, as-
censor, finca nueva, en la calle Almería. 
Tel: 680 415 104 (particular).

Venc pis tot reformat, amb vistes pano-
ràmiques a Montserrat, 75 m2., menja-
dor 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 veure’l sense compro-
mís, t’agradarà! Preu: 168.000. 
Tel: 636 381 338.

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 
luminoso y con vistas montaña. Amue-
blado. 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 euros. Tel: 661 518 611.

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

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

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 ga-
lería reformada. Vistas panorámicas a 
Montserrat. Cerca de transportes y ser-
vicios. 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
Se vende dormitorio completo sin cama. 
Precio. 200 euros (negociables). 
Tel: 600 737 990.

Vendo chaqueta tejana nueva “Stradi-
varius” entallada, talla 36, 25 euros; 
teléfono móvil LG-KU 380 Orange con 
tarjeta de memoria, sólo tiene dos me-
ses, 30 euros. Por último, vendo bolsos 
de segunda mano como nuevos, de todos 
los tamaños y colores, a 5 euros cada 
uno. Carteras y monederos, a 2.50 eu-
ros. Tel: 93 778 5826 (Ana).

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

Es ven cadira de rodes, semi-nova, amb 
motor. Preu a convenir. 
Tel: 93 778 1739.

Modista, estudiante de 2 año de Diseño 
y moda, hace ropa a medida a muy buen 
precio. Tallas pequeñas y grandes, para 
todo tipo de señoras. Tel: 93 778 5826 
(Ana).

Se venden sofás de segunda mano (2 y 
3 plazas) en buen estado. 
Tel: 650 695 823.

Busco hacer grupo de amig@s en Olesa, 
Martorell, Abrera o Esparreguera, de en-
tre 27 a 39 años. Tan sólo amistades y 
buen rollo. José María, tel: 615 477 490, 
mail: josema3125@hotmail.com

Vendo llantas 4 x 4, (med. 6j x 16”) y 
regalo neumáticos (llantas 6 agujeros, 
Toyota, Nissan, Mitsubitshi), (30 € c/u.). 
Tel: 610 569 762.

Vendo aparato de video “Samsung” con 
su manual y/o habitación de matrimonio 
completa, tipo antigua. Precio a convenir. 
Tel: 93 778 2214.

Vendo Blackberry 7290 de color azul 
totalmente nueva. Precio: 30 €. 
Tel: 610 569 762.

Vendo Nokia N-72 en perfecto estado, 
con tarjeta, Vodafone. Precio: 20 euros. 
Tel: 687 818 018.

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

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 paraules a periodic08640@hotmail.com o 
al tel./fax: 93 772 94 36.

mailto:enric.perezmiras@gmail.com
mailto:marta@respiradisseny.es
mailto:periodic08640@hotmail.com
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Per molts anys !

08640
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Desembre
Aina Sans Calvo (5), Alfons Ferrer Bigorra (52), Amanda Moreno Gómez 
(15), Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (16), Ariadna Guarro Vi-
zcaíno (10), Ariadna Soler Gasto (13), Blanca Povill Ubach (78), Carles 
Matas (83), Carles Vergara Pujol (80), Carlos Gigena Dosil (72), Clara 
Alcón Franch (21), Claudio Maldonado Fernández (46), Cristina Montserrat 
López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez (15), David Sánchez 
Lozano (20), Dèlia Vilà Fillola (59), Domènec Paloma Sancho (46), Eli-
sabeth Vidal Folch (29), Elvira Cassi (52), Elvira Zuñeda (17), Emma 
Pérez López (5), Eric Rute Lindo (5), Esteve Valldeperas Batalla, Eva 
Pérez Artero (34), Fara Vizcaíno Caballero (43), Feliçitat Barberán Periz 
(86), Felipa Hernández Zabay (95), Florentina Buch “Tinita”, Francesc 
Margarit Monnè (84), Francisca Archs (68), Francisca Esteban Gonzàlez 
(52), Francisco Lozano (60), Francisco Ruiz Aguilera (63), Gerard Grivé 
(25), Gloria Coello Arce (15), Jerónima García Ferrez (83), Jesús Prieto 
(26), Joan Vilà Jovè (69), Jordi Cunt Amores (3), José Angel Membrado 
Hernández (11), José Riera Jorba (85), Josefina Sánchez Zamora (60), 
Josep Bel Prades (33), Josep Bernadó Cardús (55), Josep Camats Palo-
ma (64), Josep Gil Díaz (77), Josué Casado (20), Juan Antonio Chicón 
Montoya (35), Juan Olivares (52), Juana Vizcaíno Torras (88), Juliana 
Gigena Boulocq (3), Laura Espejo Gil (5), Laura Lázaro Prat (10), Lidia 
Carmona (29), Lidia Torres Bosch (80), Lisa Cassi (53), Lluís Purull i 
Colacios (40), Lourdes Matas (48), Lucía Cáliz Gea (5), Lucía Cordón 
Martín (5), Manel Díaz Sicilia (30), Mari Carmen Almoguera López (38), 
Mari Carmen Párraga Romero (14), Mari Carmen Noguera López (38), 
Maria Assumpció Matas Cascante, Maria Dolores Artero Montoliu (“La 
Lola de los pollos”) (56), Maria Montserrat Gil Jorda (40), Maria Rosa 
Pietat Aparici Gonell (95), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María 
Victoria Cazador Fort (79), Marina Guillamón Pérez (14), Marta Miranda 
Pastor (17), Martí Cunt Amores (8), Mercè Fàbregas March (84), Mercè 
Guillamón Busquets (62), Mercè Viñas Durán (88), Miriam Gómez (35), 
Montse Chicón Montoya (28), Montse Peña Calvet (31), Montserrat Ca-
dierno Acevedo (15), Montserrat Costa Guevara (36), Montserrat Durán 
Ubach (51), Neus Solsona Jou (21), Noemí Guzmán Serrano (18), Núria 
Canalda Artola (13), Núria Jou Vergara (17), Oscar Gracia Campos (6), 
Paqui Tapia (33), Paquita Llesta Begué (89), Paula Lozano López (6), 
Pilar Bañales Moreno (44), Raúl Montes Escacena (31), Robert Carles 
Quirantes Esteban (21), Roberto Gracia Gutiérrez (31), Roberto Jesús 
Prieto, Rosalía Matas Pons (64), Rosario Sevillano (56), Roser Taravilla 
Pardo (44), Ruth Lozano (34), Ruth Prat (35), Sabino Tejero Martín (48), 
Salvador Torres Pérez (77), Susana Nieto (33), Teresa González Granel 
(42), Tona Cerveira Ribot (38), Vanesa Cintas (30).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (23), Agustín Collado (49), Alejo Bertoluzza (7), 
Alfonso Duro González (60), Alicia Fernández Torres (87), Ana Layún i 
Molina (37), Ana María Matas Gotsens (79), Angel Bertoluzza (47), Angels 
González Cano (72), Anna Armengou Segura (16), Anna Maria Matas, 
Antonio Encinas Lucas (83), Antonio Montes Escafena (43), Arantxa Solís 
Samper (24), Ariadna Villella Zamora (17), Balbina Feliú Vendrenas (92), 
Carles Matas Llesta (83), Carmen Menbrive Pérez (73), Claudio Ramos 
Vázquez (64), Daniela Gaviria Sánchez (6), Diego Viano (36), Dolors 
Camps Dot (52), Dominica Bigorra Figueras, Edgar Ayerbe Almoguera (7), 
Francisco Lozano González (78), Francisco Cano Santiago (75), Francisco 
Mas Cano (88), Gemma Peña (30), Gerard Martret Martínez (32), Gemma 
Simón Bautista, Gerva Rius Alavedra (82), Isabel Molina (72), Jacint Valls 
Calsina (20), Joan Escolà Casanovas (50), Joan Rodríguez (12), Jordi 
Corominas Ventura (54), Jordi Monton Bonet (46), Jordi Villella Zamora 
(19), Jorgelina Layún (30), José Fernández Sánchez (73), Josep Graells 
Gascó (95), Josep Lluís Amador Teruel (30), Juan Figueras Bonvehí (103), 
Judith Martínez Català (28), Laura Barea López (26), Lorena Pérez López 
(14), Lorena Quesada Carrique (24), Lourdes Quer Pujol (72), Mari Carme 
Riera Valls (42), Maria Alba Altarriba Taravilla (20), Maria Bermúdez Ruiz 
(51), Maria Carreras Morales (78), Maria Escrich Callado (77), María Hur-
tado, Maria Isabel Bañales Moreno (46), Maria Pino i Bernadas (29), Maria 
Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (8), Maurici 
Vergès Vidallet (82), Mercè González Montoya (72), Mercè Segura Badia, 
Meritxell Solà Rivera (34), Miguel Calvo Lorca (79), Miquel Grima Mora 
(22), Mireia Ferrer Mora (14), Montse Cervilla Puga (60), Nerea Montes 
Cabello (7), Nil Ferreiro Moreno (13), Nil Oleart Playà (17), Nora Antón 
(13), Norma Layún (67), Núria Valls Calsina (27), Oscar Pérez Balcera 
(40), Oti López Ferrera (48), Paquita Ruiz Ruiz (50), Pepita López Gómez 
(64), Petra Balcera Macarro (88), Pilar Castillon Prat (30), Pilar Marín 
Grau (79), Queralt Coll Puig (21), Raúl Almoguera López (34), Ricard 
Puyal Rius (13), Rosa Maria Morales Caparrós (40), Rosario Pardo Mora 
(65), Santiago Viano i Esperanza (6), Silvia Porterias Torres (13), Sonia 
García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (37), Victòria Llimona Castells 
(82), Victoria Parra Pedrero (29), Sonia García (33).

Aclariment: sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’ani-
versari 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.

mailto:periodic08640@hotmail.com
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