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Jaume Monné deixa l'alcaldia 
en mans de Magda Graells

Va passar
Els  guanyador s  i 
guanyadores  de l 
Carnaval Els lectors prenen la paraula

El conte de Cal Puigjaner. Un grup d’aquagym no està molt content amb l’equipament 
municipal. Els treballadors de l’Ajuntament no són tampoc gens feliços. Un lector 
reflexiona sobre el passat i el present del poble. Un altre lector adverteix sobre l’art 
gòtic al Nucli Antic.  (vegeu Correu)

A un mes de deixar el seu càrrec, hem entrevistat a l’alcalde Jaume Monné que ha 
fet un balanç de la seva gestió i amb el que hem pogut parlar de l’estat actual del 
poble i dels nous projectes per a Olesa. El proper 13 de març, Magda Graells, actual 
primera tinent d’alcalde, prendrà el relleu de l’alcaldia olesana. (vegeu L'entrevista)
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On estarà el tanatori olesà?
Al Ple del passat 25 de febrer s’ha 
aprovat el plec de clàusules per a la 
construcció del tanatori al cementiri 
de Can Singla. El projecte costarà 
aproximadament 1.200.000 euros 
i serà gestionat per una empresa 
privada. La construcció del tanatori 
olesà és una antiga reivindicació, una 
assignatura pendent dels diferents go-
verns locals.

Què es va votar a La Rambla?
L’Associació de Veïns de La Rambla-
Eixample va celebrar la seva assem-
blea general i es van aprovar l’estat 
de comptes i es va elegir la nova 
junta que va quedar conformada de 
la següent manera: José Serrano, 
president; Julián Pla, vicepresident; 
Francisco Sánchez, secretari; Fernan-
do Bodas, tresorer; Mercè Centellas, 
secretària d’activitats, i Alfons Giner, 
Isabel Sánchez, Ricard Pitarque, Pe-
dro Castillo i José Raya, vocals. Entre 
les prioritats d’aquesta nova junta, hi 
ha millorar les voreres del barri, la cir-
culació i l’aparcament, l’augmentar la 
seguretat ciutadana i organitzar més 
activitats per als més petits i la gent 
gran.

Mama, on van els avis?
El 24 de febrer s’ha inaugurat el nou 
espai lúdic i de salut per a la gent gran 
davant de Cal Mané, al Parc Municipal. 

Aquest espai compta amb diferents 
elements col·locats en forma de circuit 
per tal de facilitar la pràctica d’exer-
cicis suaus, especialment dissenyats 
per afavorir les condicions físiques de 
la gent gran, per contribuir a la millora 

del seu benestar.

Quins són els nous projectes?
La Junta de Govern Local de l’Ajun-
tament va aprovar el passat 1 de fe-
brer la totalitat dels projectes que es 

Olesa, el silenci i la 
construcció
L’altre dia va ser Haití. Fa poc li va to-
car a Xile i a Hawaii, amb terratrèmol i 
tsunami inclosos i centenars de morts. 
Mentrestant en el Medi Orient continuen 
morint persones, no per centenars ni 
per causes naturals, sinó que cada dia 
sentim sobre atemptats intencionats 
políticament, amb 20 o 30 morts cada 
vegada. Pot ser Pakistan, l’Afganistan, 
l’Iraq o Palestina. Després de tanta 
catàstrofe i tanta destrucció sembla 
colpidor el silenci dels que van tenir la 
sort de salvar-se. Però què poden fer els 
supervivents, després de lamentar-se 
i plorar per les pèrdues humanes i ma-
terials? És possible continuar buscant 
explicacions per aquestes matances 
d’innocents? 
D’un temps ençà, a Olesa també s’es-
colta el silenci, encara que bastant 
diferent. Un silenci general perquè ja 
no se senten les serres tallant alumini i 
fusta, ni les grues treballant al límit, ni 
el soroll incessant de camions i furgo-
netes que van a tot arreu amb formigó 
i materials de construcció. Els operaris 
ja no omplen els bars per esmorzar ni 
per menjar. Els que encara tenen la 
sort de continuar “construint” alguna 
cosa s’emporten l’entrepà i mentre el 
mengen, preguen perquè el seu cap els 
pugui pagar alguna cosa del promès a 
finals de mes. La roda econòmica sem-
bla que no vol acabar d’arrencar.
D’aquesta situació nova per a molts 
es pot destacar el seu costat positiu, 
no perquè sigui el més important, sinó 
que de tot el negatiu que té una crisi 
ja venim llegint i sentint bastant en 
els mitjans de comunicació i al carrer. 
Després de diversos anys, per fi, la crisi, 
no solament l’econòmica, sinó també la 
social i la política, va acomodar les co-
ses de tal manera, que va descartar els 
oportunistes, als pseudoemprenedors, 
als llestos que es volien aprofitar d’una 
situació fictícia per fer l’agost el més 
ràpid possible, caigui qui caigui.
Mentre els economistes continuen crei-
ent-se profetes i intenten explicar les 
conseqüències de tot el que ens passa i 
es converteixen en els homes del temps 
de l’economia, es podrien haver dedicat 
a treballar abans perquè la catàstrofe 
no passi.
Però torno al silenci d’Olesa. En aquest 
poble, els comerciants i els botiguers 
somriuen més del compte per no 
lamentar-se per les caigudes de les 
vendes. Cada mes, alguna empresa es 
veu obligada a tancar. I això no passa 
només aquí, sinó que ho confirmem en 
els centres comercials, als pobles veïns 
i en poblacions més grans.
Però també hi ha molta gent que conti-
nua apostant, empreses i botigues que 
decideixen enfrontar aquesta situació 
caòtica amb creativitat, imaginació, co-
ratge i molta enteresa. Salut pels que 
del silenci, construeixen paraules amb 
sentit. A reveure!

Els avis es mouen Foto: AOM
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Els no expectants

Estem en crisi i això és un fet, però aquesta crisi és molt més 
profunda del que ens volem creure. La veritat és que aquests 
són temps de mancances, econòmiques, culturals, de valors i, 
per sobre de tot, d’il·lusió.
Molts són els no creients però ara sorgeix un altre gènere de 
persona, els no expectants. Són gent que tot i aixecar-se cada 
dia per treballar, tot i pagar religiosament els seus impostos i 
lluitar cada dia per viure, van començar a deixar de creure que 
algú els ajudaria. Van patir un desencís per la política, els polítics 
i el que sigui que ells fan.
En moments tan delicats com els que estem vivint, on tot el que 
ens ha servit per arribar on som ara es qüestiona, on els entesos 
de macroeconomia ens recorden que mai com ara s’ha d’estar 
preparat i atent a un canvi de paradigma, on se’ns avisa que la 
globalització té cara però que ara en coneixem la creu, ara que 
tothom ens demana agilitat, veiem com la política, els polítics i 
allò que se suposa que fan, camina o més ben dit, s’arrossega 
a una altra velocitat.
No poso en dubte que els polítics facin coses útils per a la soci-
etat, però si escoltes la ràdio, mires les notícies o llegeixes els 
diaris, veus com els mestres preparen una altra jornada de vaga 
en contra de la llei d’educació, els pagesos fan tractorades per 
Barcelona per protestar contra canvis que posen en seriós perill 
la seva continuïtat i els sindicats majoritaris proposen jornades 
de mobilitzacions contra la jubilació als seixanta-set anys.
Podria continuar però no acabaria mai. Les cadenes mediàtiques 
ens bombardegen nit i dia amb les mateixes notícies fregides, 
refregides, al forn o a l’ast. Hom pot sentir la mateixa notícia, 
un fet aïllat, més de deu cops al dia i això no serveix per animar 
a ningú, tot i que potser aquest és el propòsit.
Ara localment canviarem d’alcalde. Però, canviarem de política? 
I si és així, veurem fets que facin que la gent no expectants 
comenci a poc a poc a esperar quelcom?
No ho sé perquè jo també formo part dels no expectants. El 
gran dilema serà veure si els mateixos politics i funcionaris són 
expectants o no. Si el temps solament serà una mesura que di-
vidirà el dia en vint-i-quatre hores o servirà per veure accions 
que apropin més Olímpia al poble.
Senyor Monné, això no és pas el “adiós muchachos” d’en Gardel, 
aquella retirada era un punt i final a la vida. Vostè ara no es 
pot permetre ni un punt i coma. Tampoc no és el “que tinguem 
sort” d’en Llach.
Senyora Graells, ara passarà a ser el cap visible d’un poble, el 
nostre poble. Li desitjo sort en les decisions, seny en les paraules 
i rauxa en els fets. Utilitzant les paraules d’en Llach, “Si em dius 
«et vull», que el sol faci el dia molt més llarg, i així, robar temps 
al temps d’un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot 
el que ens va mancar ahir”.

Ivan Carreira

La columna de l'Ivan
presenten al Fons especial de l’Estat 
per a l’ocupació i la sostenibilitat local 
(FEOSL). Els 11 projectes, per un to-
tal de 1.980.745 €, estan orientats a 
actuacions adreçades a la preservació 
del medi natural i la sostenibilitat i les 
noves tecnologies tal com es preveu 
en la convocatòria dels ajuts de l’Estat 
per a aquest any. Amb aquesta pro-
posta, el govern local preveu la creació 
de 83 llocs de treball. Entre les obres 
proposades a fer, hi ha: la dependència 
municipal per a reposició històrica de 
safareigs públics, punt d’informació i 
menjadors socials; la construcció d’un 
nou edifici de vestidors per al pavelló 
Salvador Boada i la pista poliesportiva 
coberta a la zona esportiva Les Pla-
nes; la millora de la zona de l’Areny 
del Molí; la recuperació mediambiental 
i paisatgística de la Placeta del Porxo 
i reordenació d’un Punt Net per a la 
recollida selectiva de residus; la re-
forma de la instal·lació d’enllumenat 
exterior de la zona de l’Eixample; la 
reforma i ampliació de la Deixalleria 
Municipal; els treballs de rehabilitació 
de les instal·lacions de climatització de 
l’edifici de l’Ajuntament; l’aplicació de 
la signatura electrònica avançada en 
la millora de processos administratius; 
la implantació de la seu electrònica 
i desenvolupament de la carpeta del 
ciutadà a la web municipal; la xarxa 
d’interconnexió de centres munici-
pals, i l’arranjament de camins de 
muntanya.

Què hi ha després del Píxel?
Després del projecte “Píxel”, la Regi-
doria de Serveis Socials estrena dos 
nous projectes destinats a treballar la 
integració social dels joves olesans. Es 
tracta de “12 x 12 Convivència interac-
tiva” i “DEC Olesa”. La tècnica d’Im-
migració, Montse Muñoz, ha explicat 
que el primer d’aquests nous projectes 
serà la continuació del “Píxel”, però 
que s’ha pogut complementar amb el 
“DEC Olesa” que servirà per dinamit-
zar els espais públics del poble durant 
els caps de setmana.

Per què un cotxe menys?
A partir d’aquest mes de març la Poli-
cia local comptarà amb sis nou agents, 
cosa que permetrà que la plantilla as-
soleixi una xifra d’1,4 agents per cada 
mil habitants, molt a prop de la ràtio 
recomanada, que és d’1,5 agents per 
cada mil habitants. El regidor de Se-
guretat Ciutadana, Víctor Serrano, ha 
destacat que amb aquesta ampliació 
“s’assolirà una plantilla formada per 
34 persones, entre agents i coman-
daments, la plantilla més nombrosa 
que ha tingut la Policia Local”.
En relació amb la mancança de dos 
cotxes policials durant tres setmanes 
a finals de gener, el regidor va explicar 
que a partir d’ara i com a conseqüèn-
cia de la contenció pressupostària, 
la Policia Local comptarà amb dos 
cotxes, però que aquesta situació 
“no afectarà la labor de la policia”. 
El regidor del Bloc Olesà Salvador 
Prat lamentava en un comunicat de 
premsa del passat 10 de febrer que 
“per manca de previsió o de diners, o 
d’ambdues coses, a Olesa només es 
disposa d’un vehicle de la Policia Local 
per atendre totes les possibles contin-
gències que es puguin produir”.
Per altra banda, Serrano va valorar 
positivament la disminució del nom-
bre de delictes i faltes denunciats a 
Olesa durant el 2009 i segons el regi-
dor, “això reflecteix que Olesa és una 
ciutat tranquil·la i segura”.

Qui té un nou logo?
El nou logotip de l’Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa és 
una olivera en verd i marró. A més 
de l’elecció de la nova imatge, a la 
Junta celebrada el passat 16 de fe-
brer es van aprovar els comptes i els 
pressupostos per a l’any 2010, es van 
tractar els nous serveis i avantatges 
que s’ofereixen als associats i es va 
presentar la programació de les ac-
tuacions per a aquest any.
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L'entrevista
Amb Montserrat al fons, hem entrevis-
tat l’alcalde Jaume Monné, a dies de 
deixar el seu càrrec, tal com estava 
establert en el pacte de govern. Un 
repàs d’aquests 33 mesos de govern, 
en aquesta entrevista especial.

Pregunta: Quines coses han can-
viat a Olesa des del seu darrer 
mandat com a alcalde?
Resposta: Vaig estar un període curt 
com a alcalde els anys 2000 i 2001 i 
després vaig descansar de la política 
entre el 2003 i el 2007 i des del 2007 
fins ara m’ha tocat la responsabilitat 
d’estar davant de l’Alcaldia d’Olesa. 
Olesa ha canviat en el fet que durant 
alguns anys va seguir creixent amb 
una tendència natural com a totes 
les poblacions que estan a l’entorn 
de Barcelona i la seva segona corona 
metropolitana, fruit del encariment 
del preu de l’habitatge a Barcelona 
i rodalies. La diferència és que ara 
estem en un moment a la inversa, 
és a dir, portem des del 2007, fruit 
d’aquesta crisi, amb una paralització 
pràcticament total del creixement i 
un descens d’ingressos important, 
intentant mantenir el mateix nombre 
de serveis i donar-los de la millor ma-
nera possible. 

P: Què ha guanyat i què ha perdut 
vostè com a alcalde?
R: Com a alcalde he guanyat en una 
qüestió personal que és poder estar 
davant d’un equip per tirar endavant 
l’Ajuntament del seu poble, i en el meu 
cas ho faig amb una gran il·lusió, amb 
una gran responsabilitat i en aquest 
cas, amb una gran dedicació. I t’enri-
queix quant a la relació amb les per-
sones i les entitats, i en veure que 
has pogut treballar per l’interès d’un 
col·lectiu de gent que aprecies perquè 
formen el teu poble.
He perdut, sobretot, temps lliure. 
Quan un es dedica a això, sense 
exagerar, pràcticament les 24 ho-
res del dia estàs immers en la teva 
feina. No sols les hores presencials 
que ets a l’Ajuntament, sinó també 
fora de la casa consistorial, amb en-
titats, associacions, els dissabtes, els 
diumenges, dies de festa, activitats 
culturals, esportives, sinó que també 
quan ets a casa, en certa manera, el 
teu cap, vulguis o no, costa molt des-
connectar-lo i sempre estàs pensant 
en la feina que tens per a demà, els 
projectes que vols tirar endavant, les 
dificultats que tens per portar-los a 
terme, i és un no parar. He perdut 
temps per estar amb la família, o per 
asseure’m davant del piano -que és 
una de les coses que més m’agrada 
fer- i temps per practicar esport.

P: És difícil compatibilitzar la vida 
pública amb la privada? 
R: A l’hora de la veritat el dia a dia re-
alment t’ho impedeix bastant, malgrat 
que intentes buscar aquests forats de 
descans, de poder fer aquesta pràc-
tica de vida quotidiana que un hauria 
de seguir fent. Potser és una mica de 
falta d’organització, però costa molt 
reservar-te moments per fer altres 
coses personals.

P: Quina feina li deixa a la futura 
alcaldessa?
R: Li deixo una feina en la qual hem 
treballats plegats, en un projecte 
com el Pla d’actuació municipal que 
va sortir fruit del pacte amb les tres 
forces polítiques que estem gover-
nant. Hi ha un camí marcat que s’ha 
ampliat per diferents esdeveniments, 
que hem hagut de gestionar durant 

aquest mandat, al marge del PAM. 
Podria destacar la gestió de la Llei 
de barris, la gestió del Fons FEOSL, 
que comporta, tot i no semblar-ho, 
una gran complexitat de la màquina 
administrativa de l’Ajuntament, ja que 
han de treballar molts departaments 

per a desenvolupar aquests diners i 
a gestionar-los de la millor manera 
possible. No hem d’oblidar que amb 
aquests fons dupliquem, i l’any passat 
vam triplicar, el nivell d’inversions d’un 
pressupost ordinari de l’Ajuntament. 
I això hem de fer-ho amb el mateix 
personal administratiu, de serveis tèc-
nics, de contractació, de secretaria i 
intervenció que tenim. 

P: Alguna recomanació...
R: Li recomano treballar en equip, 
saber i poder debatre i discutir com 
hem fet fins ara i plantejar les coses 
en les reunions de l’Equip de Govern 
amb tota naturalitat. Crec que ella 
serà capaç de mantenir la línia que 
hem portat fins ara, a més de les se-
ves aportacions personals que sabrà 
posar-les a la pràctica.

P: Vista la desafecció que hi ha 
envers la política, què es pot fer 
perquè la gent s’involucri més i 
més efectivament en el poble? Als 
plens municipals hi ha molt poca 
participació de la gent...
R: Els plens són una conseqüència 
d’altres accions. Nosaltres tenim, per 
exemple, un reglament de participació 
ciutadana, uns consells sectorials en 
diferents àmbits de la població, que 
precisament són els òrgans de parti-
cipació de les entitats, associacions i 
clubs, on teòricament ells haurien de 
fer les aportacions que creuen que 
són necessàries per a Olesa, perquè 
l’Equip de Govern intenti recollir les 
que no té en el seu programa i creu 
que poden ser d’interès.

P: I en la pràctica...?
La gent s’està tornant cada vegada 
més i més individualista. En general, 

la major part de la gent es mou ha-
bitualment per necessitats o per pro-
blemes que li afecten en un moment 
determinat, més que, a vegades, per 
una qüestió d’ideologia, o de filosofia o 
d’altres coses. Quan hi ha un problema 
que li afecta, la gent es mobilitza i sí 

que lluita. Però anar fer aportacions de 
caire general sobre una visió global de 
la ciutat o de diferents àmbits, això és 
que, de veritat, està costant molt. 

P: Vostè passa més temps al des-
patx que no pas al carrer, no li 
sembla que hauria de buscar una 
mica més d’equilibri?
R: Això és una cosa que, als que fem 
política, ens costa molt posar a les 
nostres agendes, sortir més al carrer, 
estar més a prop dels ciutadans. A ve-
gades  tenim el perill de convertir-nos 
més en gestors que no pas en polítics. 
S’ha de buscar un equilibri, però passa 

que el dia a dia, la gestió, les entre-
vistes, la gent que ve a explicar-te 
coses, propostes i projectes, les reu-
nions amb col·laboradors, amb l’Equip 
de Govern, la preparació dels plens, 
tot això porta una part de temps molt 
important. Jo intento sortir, faig visi-
tes d’obres i em moc una mica, però a 
vegades ens falta aquesta interrelació 
amb el ciutadà. Amb la societat ja hi 
convius, perquè quan parles amb una 
associació o amb alguna entitat, estàs 
parlant amb la gent també d’alguna 
manera. Però també hi ha l’altra part 
de gent, la gent anònima que no està 
lligada amb tot aquest teixit associatiu 
que també necessita poder expressar 
totes aquelles coses que li agradaria 
manifestar.

P: Què li diu la gent que es troba 
pel carrer?
R: Et diu de tot, en el sentit que et 
diuen coses que aprecies que fas bé, 
però també hem de ser realistes, nor-
malment la gent entén implícitament 
que fer-ho bé és la nostra obligació i, 
per tant, segons quines coses, ja no 
les valoren positivament en el sen-
tit de dir-te-les. I després et trobes 
amb molta gent que realment et diu 
coses que fan falta i que encara no 
les veus.

P: Què li fa més ràbia de la seva 
feina?
R: El que més ràbia em fa és trobar 
interlocutors enrocats sempre en les 
mateixes posicions. En el joc de la 
política hi ha els que governen i els 
que fan d’oposició, n’hi ha alguns que 
estan fent gestió i n’hi ha d’altres que 
controlen aquesta gestió que s’està 
fent. I aquest joc democràtic és el 
que hem d’acceptar. El que se’m fa 
difícil és trobar sempre el “no” per 
resposta. Suposo que estadísticament 
és impossible que facis les coses ma-
lament sempre, ni que ho vulguem. 
Aquest “no” per sistema em sap molt 
de greu, perquè en certa manera im-

pedeix poder ser més àgils i poder fer 
una gestió compartida. Durant aquest 
mandat podíem trobar el consens en 
moltes coses, el que passa és que arri-
ba un moment en què hi ha postures, i 
a vegades bastant personalistes dintre 
d’alguns grups, que impedeixen que 
això es produeixi. 

P: Es tornarà a presentar a les 
properes eleccions municipals?
R: Un mandat a vegades és insuficient 
per tirar endavant un projecte perquè 
et trobes que molts dels projectes 
que tu vols generar tenen un temps 
d’elaboració i de maduració prou llarg 
com  perquè la seva execució la pu-
guis tenir tangible. Particularment, he 
pres la decisió, que he de presentar 

“El més difícil que m’ha tocat fer i 
que ara em vingui a la memòria és 
gestionar el desenvolupament de 
l’Àrea Residencial Estratègica”

“Et trobes amb molta gent que 
realment et diu coses que fan falta 
i que encara no les veus.”
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al partit properament, de tenir una 
continuïtat, tenir un mandat més, per 
tant em propiciaré com a nou cap de 
llista pel Partit Socialista a les prope-
res eleccions municipals.
El problema és que el proper mandat, 
malgrat que jo sigui una persona opti-
mista per naturalesa, serà molt dur, a 
on la recuperació econòmica encara no 
s’haurà produït, a on encara patirem 
molt els efectes d’aquesta crisi, a on 
el nivell d’ingressos serà molt reduït i 
això farà que encara hàgim d’invertir 
molts recursos municipals a ajudar 
moltes famílies a sortir d’aquesta crisi. 
Tinc ganes de tornar-me a presentar; 
per tant, aquests quinze mesos, he 
de reflexionar sobre les necessitats 
d’Olesa, que més o menys tenim de-
tectades, i com en el proper mandat 
hi podríem donar resposta amb noves 
actuacions i mirar totes aquelles que 
teníem programades aquests quatre 
anys i de cara al futur, com realment 
consolidar-les perquè puguin veure 
la llum.

P: Per a les darreres eleccions, 
vostè havia fet 12 compromisos 
per als olesans. Com valora les 
promeses i la realitat?
R: D’aquestes coses, el 100% és quasi 
bé impossible. Recordo unes paraules 
d’un conseller actual de la Generalitat 
que ha dit “si jo aconsegueixo fer el 
50% del que creia que havia de fer 
quan vaig començar, ja em donaré 

per satisfet”. Considero que és un 
percentatge d’assoliment d’objectius 
força important. Crec que al final del 
nostre mandat el grau d’assoliment 
superarà en més del 70% de les co-
ses a què ens vam comprometre. Ens 
queda un any i mig encara.

P: Per quan la construcció d’ha-
bitatges de protecció oficial, una 
demanda constant a Olesa?
R: Ara estem pendents que l’Incasol 

ens diguin si poden assumir o no el 
desenvolupament d’aquests 33 habi-
tatges de protecció oficial que havíem 
projectat. Una vegada ens alliberem 
d’aquest compromís, podríem deci-
dir fer-ho d’alguna altra manera. En 
aquesta qüestió hem obert diversos 
camins per intentar, a curt/mig termi-
ni, tenir aquesta alternativa. L’accep-
tació de la zona ARE que ha proposat 
la Generalitat és un camí i el 50 % dels 
habitatges que s’han de construir allà 
han de tenir algun règim de protecció 
oficial. Si al final es decideix vendre 
el camp de futbol i construir-ne un 
de nou i millorar les pistes d’atletisme 
a la vegada, allà podrien anar-hi 70 
habitatges aproximadament, tots de 
protecció oficial.
Per altra banda, estem projectant 
de fer habitatges dotacionals per a 
la gent gran i la gent jove que són 
habitatges de lloguer molt baixos, 
al voltant de 250 euros al mes. És a 
dir, el que no vam poder fer amb els 
habitatges protegits del carrer Indús-
tria, ho substituïm projectant altres 
coses que permetin compensar una 
mica aquesta mancança del 33 ha-
bitatges que sembla que l’Incasol no 
construirà.

P: On estaran ubicats aquests ha-
bitatges dotacionals?
R: Els de gent gran seran al costat de 
la Residència Santa Oliva, darrere ma-
teix de la guarderia Santa Maria, i els 

de gent jove, al costat de la guarderia 
Taitom. Estem a punt que la Diputació 
ens elabori el projecte, ja tenim tot 
el reglament preparat i segurament, 
en dos o tres mesos, començarem a 
parlar de possibles adjudicacions per 
començar-los a construir.

P: Al seu govern, li falta comuni-
cació amb el ciutadà?
R: Hem hagut de restringir la revista 
municipal El Nunci de la vila, que és 
l’eina important de divulgació de l’ac-
ció de govern, per una qüestió econò-
mica. Ara ha sortit una nova edició, 
però feia un any i mig que no en trèiem 
un. Si aquesta acció de govern no es 
va saber transmetre, a vegades el 
ciutadà té la percepció més del que li 
diu segurament l’oposició, que té més 
temps per ser al carrer, que els que 
estem a l’equip de govern i se seguei-
xen mantenint alguns tòpics.

P: La neteja del poble és una as-
signatura pendent?
R: Considero que l’empresa actual 
està fent millor la seva feina que fa 
quatre anys, i no ho dic perquè estic 
governant, perquè jo miro l’estat dels 
carrers i dels contenidors i és cert que, 
en un poble amb 24.000 habitants, 
sempre hi haurà algun contenidor que 
no es fa servir com hauria de ser. Però 
he de dir que molts projectes del FEIL 
2009 els hem gastat al carrer, hem 
fet 21 projectes que són de parcs, de 



06 08640

L'entrevista (cont.)
reduir en un 20, 25 %, per tant jo no 
he vingut a la política a enriquir-me. 
Aquest és un esforç personal que he 
hagut de suportar particularment. Per 
què aquesta quantitat? Perquè quan 
vam valorar el que jo anava a perdre, 
també vaig dir fins a quin punt creia 
que podia assumir-ho, perquè tinc 
una vida, unes obligacions econòmi-
ques que les he de seguir mantenint, 
no pel fet de fer política no puc dir 
“ara canvio la meva forma de viure 
totalment”. Per tant, el que vam fer 
és veure què recomanava l’Associació 
Catalana de Municipis i la Federació de 

Municipis de Catalunya i més o menys, 
amb molt poca diferència, vam instru-
mentar el sou que hem fixat ara en 
base a aquests criteris, que crec que 
estava entre els 60 i els 70 mil euros 
anuals aconsellats per a una població 
amb el pressupost i els habitants que 
té Olesa.
Nosaltres vam fixar 75.000 euros 
anuals perquè això va ser el que jo 
vaig proposar a l’Equip de Govern, per 
buscar aquest punt d’equilibri per no 
perjudicar-me excessivament.

P: Què creu que la gent recordarà 
de la seva gestió, a part del seu 
sou?
R: Evidentment, jo sempre ho dic, 
no hem de posar en una balança “El 
Monné cobra tant, què ha aconseguit 
fer el Monné per saber si aquests 75 
mil euros han estat ben pagats o no?”. 
La gent ho valorarà amb els temps. 
Crec que el polític també necessita un 
temps perquè la ciutadania apreciï o 
no el que ha aconseguit durant els 
anys del seu mandat, per això abans 
havia dit que quatre anys són poc per 
materialitzar tot un projecte. Moltes 
coses de les que haurem fet durant 
aquest quatre anys la gent no les 
aprecia perquè moltes haurien d’haver 
estat fetes, però en el futur la gent va-
lorarà l’esforç que ha fet l’actual Equip 
de Govern, en unes circumstàncies 
econòmiques com les actuals.

carrers, de millora de claveguerams, 
enllumenat, i això els veïns afectats 
ho saben, més que els altres. Evident-
ment, el que no passi pel Poble Sec, 
no podrà percebre-ho, però hem fet 
el carrer Margarida Biosca, i el Sant 
Pere, que els veïns portaven 20 anys 
reivindicant-lo, hem fet un nou local 
social, un aparcament al costat...

P: Però si no haguessin tingut els 
plans del govern espanyol, Olesa 
tampoc hauria tingut pressupost 
per fer totes aquestes obres...
R: Segurament, i ara estaríem parlant 
d’altres coses, del que no vam poder 
fer. També, en lloc d’haver-nos gastat 
els 4 milions del Fons FEIL als carrers, 
podríem haver soterrat tots els con-
tenidors del poble, però això val 5 o 6 
milions d’euros i no ens hauria arribat. 
Algú podrà dir “però és que no han ar-
reglat algunes voreres”. Segurament 
n’hi ha dos o tres al centre del poble, 
però les arreglarem aquest 2010 amb 
el projecte d’inversió propi de l’Ajunta-
ment, juntament amb la segona fase 
de la Rambla. Però això mai s’acaba 
en un poble.

P: La gent, en general, ha comen-
tat i comenta molt sobre el seu 
sou. La gent ho sabia abans de 
votar-lo? 
R: Em sap greu tornar a parlar d’oposi-
ció i parlo d’oposició en general. L’opo-
sició en general busca els punts febles 

en com atacar o incidir en la imatge 
que pugui tenir el que està governant 
en un moment determinat. I sobretot, 
en aquests moments de crisi, encara 
més, el fet del sou és un element re-
current. 75.000 euros anuals és molt 
o és poc? Segurament és bastant, 
però jo mai he fet una discussió i he 
mirat evitar de parlar-ne, perquè crec 
que anar justificant això cada vegada 
és incrementar més la polèmica. A la 
vida privada, jo estava cobrant bas-
tant més que aquests diners, com a 
director d’una oficina bancària; quan 
vaig entrar a l’Ajuntament em vaig 
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P: Precisament, amb les circums-
tàncies econòmiques actuals, ha 
valorat abaixar-se el sou?
R: Això passarà ara (13 de març) 
amb el relleu a l’Alcaldia. Faré que 
la meva aportació per la meva res-
ponsabilitat i la meva dedicació, baixi 
considerablement. Jo m’he vist obligat 
a buscar un recurs extraordinari fora 
de l’Ajuntament per complementar el 
que deixaré de cobrar. La gent pot dir 
“El Monné cobrava abans 75.000 euros 
i ara cobra 40.000 euros, per què no 
se l’abaixava? Jo en cobraré 40.000 de 
l’Ajuntament, però hauré de fer una 
activitat a temps parcial en un altre 
lloc, que em farà complementar com a 
mínim aquests 35.000 euros que dei-
xaré de cobrar de l’Ajuntament. Per 
tant, per la meva estructura de vida i 
per les obligacions que jo ja portava 
fa 10 o 15 anys, aspiro a tenir uns 
ingressos complementaris.

P: A més de diners, què li falta al 
govern olesà?
R: Jo diria que generalitzar és difícil, 
podria dir que en algunes àrees se-
gurament falta algun tècnic amb la 
titulació o la preparació adequada, 
en canvi en altres departaments crec 
que estem coberts.

P: Què és el més difícil que li ha 
tocat fer com a alcalde?
R: El més difícil que m’ha tocat fer i que 
ara em vingui a la memòria és gestio-

nar el desenvolupament de l’Àrea Re-
sidencial Estratègica, ser conscients 
que afectava famílies d’Olesa i fer un 
gran esforç per minimitzar al màxim 
aquests set habitatges que hi havia 
afectats, poder-los salvar tots i els 
hem salvat, menys dos que no estan 
afectats per l’ARE sinó per l’afectació 
de carreteres, un esforç que crec que 
no està prou valorat pels mateixos im-
plicats en la problemàtica. Ells saben 
que tant el regidor de Planejament i 
jo mateix hem fet moltes reunions, 
els hem acompanyat a veure l’equip 

redactor, a parlar amb la Generalitat, 
hem canviat part del projecte, hem 
reduït el nombre d’habitatges i en el 
fons sento manifestacions que l’Ajun-
tament no s’ha preocupat i això em 
sap molt de greu. Estic convençut que 
hem fet tot el possible per avançar, 
però aquí hi ha interessos de perso-
nes que fa uns anys opinaven i volien 
les coses d’una manera i no les van 
aconseguir, i ara que la Generalitat les 
planteja en la mateixa línia i per tant 
haurien de dir que sí, com que ara 
els obliguen a fer més habitatges de 

protecció oficial, per tant el rendiment 
que li volien treure potser no és tan 
elevat com el que haguessin tret fa 
vuit o nou anys, ara s’hi han posat en 
contra i han aconseguit que tota una 
sèrie de gent es posi en contra del 
desenvolupament de l’ARE.
Malgrat això, com a polític i mirant el 
futur i des de l’Equip de Govern, crec 
que és necessari tirar endavant l’ARE 
i l’únic que hi poden afegir en aquest 
sentiment que és el que ens ha tocat 
gestionar, és que seguirem al costat 
d’aquesta gent per intentar que l’es-
forç econòmic que han de fer per això 
sigui el mínim possible.

P: De zero a deu, quina nota po-
saria a aquests 33 primers mesos 
de la seva gestió?
R: Jo em posaria un 7 perquè consi-
dero que encara falten coses per fer. 
I moltes de les coses que hem volgut 
fer no les hem pogut tirar endavant, 
principalment por motius econòmics. I 
tindrem molts més problemes econò-
mics, perquè quan executem el pres-
supost del 2010 la crítica serà més 
gran. Cada vegada més hi haurà més 
ajuntaments que han d’arreglar les 
seves estructures i les han d’adaptar 
als ingressos fixos que tenien abans 
de la crisi i fins que no fem aquesta 
reestructuració, tindrem dos o tres 
anys crítics. I això no es pot fer en 
un any.

08640
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Correu
Barbaritats
Voldria expressar la meva sorpresa al 
veure que parlem molt de preservar 
l’Olesa antiga i el Nucli Antic, però mal-
auradament això a vegades només són 
paraules. La proba la tenim en aquesta 
finestra d’art gòtic del segle XVI del car-
rer de la Senyora que malauradament 
no sé el que sembla. En canvi s’han fet 
tornar a refer alguna façana del segle 
XIX perquè segons els entesos “s’havia 
de preservar el nostre patrimoni”. Ho 
enteneu?. Jo no.
E. V.

El conte de la participació
Una vegada hi havia, en un poblet po-
blàs on tothom tenia nas, una crida als 
vilatans per aportar idees sobre com 
millorar el barri vell. Aquest “procés de 
participació” serviria per fer un projecte 
d’intervenció “integral” que, mitjançant 
la subvenció de la Llei de Barris, havia 
de rejovenir el nucli antic. De totes les 
actuacions previstes, la més ambiciosa 
era la d’un edifici, Cal Puigjaner, que 
suposava, comptant la rehabilitació i la 
incorporació de noves tecnologies, gai-
rebé el 40 % de tot el pressupost previst 
per a totes les millores al barri.
Durant el tallers de participació van sor-
gir infinitat d’idees, no només sobre què 
podia fer-se a Cal Puigjaner, sinó sobre 
altres necessitats prioritàries que tenien 
que veure amb l’arranjament de carrers 
o la millora de les xarxes obsoletes de 
clavegueram i enllumenat. Però vet aquí 

que mentre els veïns s’escarrassaven, 
l’alcalde i el regidor de Cultura ja teni-
en sobre la taula una proposta per Cal 
Puigjaner elaborada per un fill il·lustre 
del poble, director d’una companyia 
teatral d’una amplíssima projecció 
internacional, a qui havien acudit per 
demanar opinió. La proposta va quallar 
en el projecte “La casa dels contes”, que 
es va explicar al comitè de seguiment 
del projecte del Nucli Antic tan sols dos 
dies abans de la presentació pública. 
Uns mesos més tard la Junta de Go-
vern Local va adjudicar dos contractes 
de serveis, un per desenvolupar la idea 
(a la companyia teatral de trajectòria 
internacional, per 101.033 €) i un altre 
per al projecte d’obres (al gabinet d’un 
afamat arquitecte col·laborador del di-

rector teatral en altres projectes, per 
105.584 €). 
Això és i no és un conte que pot recor-
dar el de l’emperador que volia fer-se 
un vestit nou i va desfilar despullat. En 
aquesta història, Cal Puigjaner lluirà una 
etiqueta, una marca; això sí, al bell mig 
d’un barri vestit de parracs. El conte 
s’ha adjudicat; si us ha agradat bé, i si 
no, també.
Associació de veïns i veïnes del Casc 
Antic

Carta oberta a la Regidoria 
d’Esports
Som un grup d’usuaris de la piscina co-
berta municipal que ens hi hem matri-
culat per realitzar l’activitat d’aquagym 
en l’horari de 20.30 a 21.30 h i volem 
expressar el nostre malestar per dife-
rents aspectes del servei que presta 
aquesta Regidoria.
Molts de nosaltres varem començar a 
fer aquagym fa més de cinc anys, quan 
encara era una activitat amb places 
limitades, i ens matriculàvem per l’ac-
tivitat que realitzàvem. Des de fa dos 
anys, la seva Regidoria només permet 
l’opció de matricular-nos en l’activitat 
multiesport; una modalitat que permet, 
en teoria, realitzar qualsevol de les ac-
tivitats que estan en oferta, entre elles 
l’aquagym. Per tant, per fer aquagym 
hem de pagar la totalitat de la quota, 
però sense cap possibilitat de fer res 
més, ja que en el nostre horari, de 
20.30 a 21.30 h, no oferten cap altra 

activitat.
Podríem queixar-nos per aquest fet i 
també per la reducció d’un quart d’hora 
(el 25 % del total del temps) de durada 
de les sessions de l’activitat i per la pu-
jada de preus en la matrícula dels dar-
rers anys, però el que creiem que està 
totalment fora de mida és que limiten el 
nombre d’assistents a 18 persones, i si 
una persona arriba a les instal·lacions i 
ja n’hi ha 18 al davant, se n’ha de tornar 
a casa ja que no té cap possibilitat de 
fer res més.
Algun dia, puntualment, hem arribat 
a ser més de 20 persones i la qualitat 
de la classe baixa, ja que l’espai i el 
material està pensat per a menys per-
sones. Però vostès han permès que ens 
matriculéssim i ens han cobrat a tots 
els matriculats per oferir-nos un servei 
i no poden deixar d’oferir però seguir 
cobrant-lo.
En definitiva, ens ofereixen un pro-
grama d’activitats similar als nostres 
veïns (Abrera o Esparreguera) però ni 
les instal·lacions ni els recursos (falta de 
monitors, material, espai, etc.) estan a 
l’alçada, i a sobre, ens limiten el servei 
sense compensació.
Amb l’augment en la quantitat i el va-
lor de les quotes que han aconseguit, 
s’hauria de notar una millora tant en la 
oferta com en el serveis, i en comptes 
d’això, redueixen algunes classes, com 
per exemple el manteniment masculí, 
que poden utilitzar les instal·lacions 
però no tenen monitor. Els hi dema-
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nem que trobin solucions a aquesta 
situació.
Un grup d’usuaris d’aquagym

Agraïment
L’Associació Prodisminuïts Santa Oliva 
vol agrair al periòdic 08640, botigues, 
empreses, institucions i a l’Arxiu His-
tòric Municipal que han col·laborat en 
la publicació i distribució del calendari 
2010 per recaptar fons per a la nostra 
associació. Des de l’Associació volem 
dir alt i ben fort “moltes gràcies a tot-
hom” per la vostra aportació que, com 
sempre, donarà suport a les activitats 
realitzades per l’Associació en benefici 
de les persones amb discapacitat i a les 
seves famílies a Olesa de Montserrat. I 
per últim, agraïments especials a Fer-
nando Gigena i Bárbara Boulocq per la 
seva implicació, dedicació i esforç en la 
publicació del nostra calendari des de 
fa cinc anys.
Associació Prodisminuïts Santa Oliva

Decepció
Després d’aquest impàs de festes, àpats 
familiars, neules, torrons,  polvorons i 
mantecaus, reprenem la nostra creuada 
personal no sense una certa decepció. 
Els nostres escrits no sols no tenen cap 
ressò en els editors d’aquesta revista, 
sinó que tampoc no han originat cap 
debat entre els lectors. 
Dit això permeteu-nos que expressem 
la nostra indignació davant d’un fet que 
ens ha deixat perplexes: com planifica-
rem les nostres merescudes vacances 
sabent que en qualsevol aeroport algú 
sense escrúpols pot escanejar-nos i 
posar en evidència allò que guardem 
tan gelosament, aquests quilets de 
més que tan ens ha costat aconseguir, 
aquella zona mal depilada, aquella pell 
de taronja... ? no ens en sabem avenir 
que la utilització d’aquests aparells di-
abòlics no hagi provocat un daltabaix 
social! Es que nosaltres, com tanta 
gent, vestides guanyem molt! Apa, 
fins la propera! (després de la coca de 
llardons vindrà la mona)
Tres dones que mai serem pubilles

Pensions
Des del passat dilluns 25 de gener, dia 
que els jubilats i pensionistes cobrem 
les nostres nòmines, s’han disparat les 
trucades telefòniques a les delegacions 
d’Hisenda, de Treball, Seguretat Social i 
sindicats que s’han omplert de consul-
tes sobre com és possible que després 
d’un increment (petit, però increment 
a la fi), vegin amb sorpresa que la seva 
nòmina és inferior a la de l’any passat. 
No és fàcil d’explicar i menys de com-
prendre. 
El Ministeri de Treball ens va comunicar 
a primers de mes, el “generós” augment 
de l’1% en les nostres pensions, però va 
callar el fort increment de les retencions 
de l’IRPF. Primer, per la correcció de la 
retirada dels tristament famosos 400 
euros i, segon, per passar d’un tram 
de retenció a un altre, a pesar d’aquest 
mínim 1%, pel qual l’increment queda 
absorbit. 
És aquesta la protecció a les classes 
més desfavorides de les quals presu-
meix el Govern? Com a resultat, aquest 
any de forta crisi i augment de preus 
generalitzat, les nostres pensions van 
a ser inferiors a les de l’any passat. Des 
de la Federació de Jubilats i Pensionistes 
lamentem i manifestem la nostra dis-
conformitat al tractament que des del 
Govern central se’ns dóna quant al IRPF 
en les nostres escasses pensions.
La USOC estudia tramitar una quei-
xa davant el Síndic de Greuges de 
Catalunya per tal de forçar la inter-
venció del Parlament en relació a una 

decisió de l’administració que conside-
rem injusta i perjudicial pels col·lectius 
econòmicament més vulnerables.
USOC Olesa

Ribes Blaves
En relación a lo ocurrido en la propiedad 
de la urbanización Ribes Blaves donde 
vivimos y según se ha informado a 
la parte reclamante, el pasado 16 de 
noviembre la brigada de prevención de 
incendios procedió a la tala de árboles 
dentro de nuestra propiedad, sin auto-
rización previa alguna y sin comunicar 
los acontecimientos que iban a suce-
der dentro de la mencionada propie-
dad privada. Una vez los reclamantes 
comprobaron lo sucedido dentro de la 
propiedad, se pusieron en contacto con 
las autoridades competentes a fin de 
comprobar los motivos de tal intrusión 
en una propiedad privada sin previo 

aviso. Se les informó que la brigada 
de prevención de incendios había 
procedido a la tala de los árboles de 
la propiedad privada para evitar males 
mayores en caso de un desastre, no 
obstante cabe destacar que los árboles 
cortados dentro de la propiedad, fueron 
lanzados al valle colindante, creando a 
nuestro entender un fomento del peligro 
en caso de incendio en la zona.
Por otra parte, nuestra hija, Laura Kay 
Moss, acudió como representante de los 
reclamantes, concerté una cita con la 
persona responsable a fecha 21 de no-
viembre con tal de esclarecer los hechos 
sucedidos en la propiedad privada. No 
obstante, dicho responsable no se aper-
sonó en el lugar acordado provocando 
así mismo una pérdida de tiempo tanto 
a los reclamantes como a mí. Asimismo, 
hasta la fecha, nadie se ha apersona-
do en el domicilio de los reclamantes 
para ofrecer explicación alguna, ni se 
han retirado los troncos talados con el 
perjuicio que ello implica.
Por todo lo citado, espero recibir comu-
nicación por su parte con tal de esclare-
cer y resolver los hechos acaecidos en 
la propiedad privada de la familia Moss, 
reservándonos el derecho de empren-
der acciones legales a que hubiere lugar 
en caso de no conformidad por nuestra 
parte o de omisión de respuesta a tal 
intrusión. Quedando a la espera de sus 
noticias, reciban un cordial saludo.
Francis John Moss i Pauline Brenda 
Moss
Pd: Esta carta es una adaptación de la 
instancia presentada por los firmantes 
a l’alcalde Jaume Monné, el pasado 3 
de diciembre.

A l’enemic, ni aigua?
Des de l’any passat els treballadors de 
l’Ajuntament han patit dificultats per 
treballar amb normalitat, ja que des 
de l’àrea d’Hisenda s’ha volgut estal-
viar recursos desmesuradament fins al 
punt de no poder exercir correctament 

les tasques d’atenció al ciutadà.
Des de l’entrada en vigor de les mesures 
de contenció econòmica, els treballadors 
hem donat suport a moltes actuacions 
que han suposat alliberar despeses del 
pressupost municipal. Aquesta última 
decisió de retirar les fonts d’ús públic 
és excessiva en comparació d’altres 
despeses generades directament per 
la corporació més innecessàries.
Per últim, considerem que l’Equip de 
Govern ha de trobar un equilibri entre 
la contenció de la despesa i un bon clima 
laboral, que repercuteix directament en 
el servei que prestem a la ciutadania.
Comitè Unitari de Treballadors de l’Ajun-
tament d’Olesa

Paisatge incomplert
Ubicació: Baix Llobregat Nord. Tres 
magnífics pobles: Abrera, Esparregue-
ra i Olesa de Montserrat. Tots plegats 

hem suportat obres a dojo, ponts, car-
reteres, túnels, autovies, autopistes, 
urbanitzacions, aeri, trens i alguna cosa 
més. Tres grans Ajuntaments, que no 
saben com fer-ho per a acontentar a 
tothom. Oposició, Ministeri, Generali-
tat, Diputació, promotors, arquitectes, 
constructors, industrials, ecologistes, 
etc... i a més el poble sobirà.
Com es natural, unes obres de gran en-
vergadura com les actuals, són llargues 
de planificar, adjudicar, realitzar i aca-
bar. Tal com estan les coses, es passa 
anys parlant d’elles, uns plantejant com 
es faran i els grups opositors presentant 
al·legacions contínuament, dient que es 
fa malbé els pobles, camps, paisatges, 
muntanyes, o sigui un atemptat contra 
el medi ambient  i la població.
Normalment en aquest punt, arriba 
l’ajut inqüestionable per a l’oposició 
dels grups ecologistes locals. Són gent 
ferma, sencera, lluitadora, defensors 
de la  natura.
Fa temps que m’interesso per mitjans 
dels diaris locals de las sense fi d’al-
legacions i reivindicacions fetes per 
aquets grups, en defensa de les nostres 
muntanyes, paisatges, recuperació de 
deixalles, contaminació, energies reno-
vables, disminució del CO2, etc, etc. Es-
coltant-los i llegint-los hem poso trist a 
l’ assabentar-me de com poden quedar 
Ribes Blaves, Can Villalba, Sant Jaume, 
els camps d’Esparreguera i d’Abrera i 
d’altres indrets de les nostres comar-
ques, pot arribar a ésser un cataclisme 
irreparable. Hem poso, sense dubtar, al 
seu costat, aquests ecologistes ho fan 
molt bé, t’adones de “quasi” totes les 
porqueries que volen fer contra els nos-
tres paratges, en defensa de no sé sap 
molt bé de què?. Com podeu observar, 
he escrit “quasi”, i es que fa pocs dies, 
pujant per la carretera forestal que va 
de Creu de Beca al Pla del Fideuer, algú 
la rebatejat irònicament com “ L’Auto-
pista del Pla del Fideuer”, al passar 
per damunt dels cartells fets sobre un 

tram recentment encimentat, he girat 
la cara per no mirar-ho i sense voler he 
observat el paisatge dels tres pobles 
veïns, Olesa a la part baixa, Esparre-
guera sobre el turó i un xic a la dreta hi 
ha Abrera més avall a l’esquerra, sens 
dubte una magnifica fotografia. 
Però, sorpresa!, jo de jovenet i com jo 
tots els habitants dels tres pobles po-
díem gaudir d’unes precioses carenes 
plenes d’oliveres i ceps, entre els dos 
pobles veïns, ara sols puc observar, 
uns grans forats, pilots de grava, ca-
mions que pujant i baixen fent molta 
pols, i resulta que les muntanyes han 
desaparegut, algú ens ha canviat el pai-
satge, segur que han tingut que passar 
forces anys, per assolir aquest desastre 
ecològic. 
M’ho quedo mirant amb tristor, i el meu 
pensament va ser: a la cara d’aquell 
magnífic paisatge sembla que l’hi hagin 
arrancat un Ull, ara en el seu lloc hi ha 
un forat. Mai més podré fer la fotografia 
d’aquell paratge i com jo d’altres que el 
coneixíem, i quan dic mai més podrem, 
vull dir que perdem la visió del paratge 
original, que ens va regalar la Mare 
Natura. Ho patirem tots nosaltres i to-
tes les properes generacions de futurs 
convilatans que vinguin darrere nostre. 
Haurem d’ escriure un document, on 
se’ls hi digui que nosaltres, la població, 
no volíem deixar tots aquests turons 
en tant mal estat, si és que queden tu-
rons?. Però per desgracia uns manda-
taris puntuals que es creuen que estan 
per sobre del bé i del mal, han modificat 
i continuaran modificant, s’hi no hi fem 
res, el paisatge al seu caprici, passant 
per sobre de qualsevol raonament. 
De sobte la meva ment es comença 
a fer un munt de preguntes: com és 
possible que tres ajuntaments formats 
per gent que ha viscut tota la vida 
aquí, hagin permès i donat permisos 
per poder fer les extraccions que ens 
han portat a la situació del desastre 
ecològic actual?; per què els grups 
ecologistes del tres municipis, encara 
no s’han adonat desprès de més de 20 
anys, de la deformació negativa de la 
carena sobre la riera de Magarola?; per 
què els partits de l’oposició tampoc han 
vist oportú denunciar aquests forats o 
als responsables que ho han permès?, 
i d’altres interrogants que voltàvem per 
el meu cap.
Hi ha situacions que no tenen cap ex-
plicació  raonable, situacions amb més 
poca rellevància, porten de corcoll als 
Ajuntaments i ecologistes, i desastres 
ecològics com el que ens ocupa i preo-
cupa a la població dels tres municipis, 
son ignorades amb una ceguesa peri-
llosa.
Crec que aquest cas mereix una refle-
xió per part de tothom i una explicació 
dels responsables, que no han tingut 
cap tipus de problema moral per donar 
aquest tipus de permisos i deixar arribar 
a la situació actual de desastre ecològic 
irreversible. Potser també ens tindrien 
que explicar quelcom sobre el tema els 
grups ecologistes i els grups de l’opo-
sició. Seria molt sa i bo, fer un exercici 
d’autocrítica i que els responsables o 
irresponsables del desastre actuessin. 
Més val tard que mai.
Jaume Francesc i Soler

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 institu-
cions), 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 o a l’a/e: periodic08640@hotmail.com

Arbres tallats a Ribes Blaves Foto: LKM
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En petit comité
Investigació
El passat 23 de febrer el diari El País 
va publicar que “la Fiscalia de delictes 
urbanístics de Barcelona havia obert 
diligències per els delictes de prevari-
cació urbanística i tràfic d’influències, 
suposadament comesos en una ope-
ració que afecta a 15 hectàrees de sol 
d’Olesa i on es preveu construir més 
de 850 habitatges”.

En aquest sentit, el PSC ha fet els 
següents aclariments: 1) A les em-
preses Cadenar S.L. i Prima Facie 
S.L. no treballa ni ha treballat cap 
ex-Regidor socialista de l’Ajuntament 
d’Olesa; 2) Ni l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat , ni l’Alcalde, ni cap Regidor 
del consistori ha rebut a data d’avui 
cap notificació per part de la Fiscalia 
de Delictes Urbanístics de la Província 
de Barcelona i per tant, no tenim cap 
constància de l’obertura de diligènci-
es; 3) En cap moment s’han afavorit 
els interessos especulatius de cap em-
presa, ni s’ha pogut facilitar informa-
ció respecte de la creació d’una Àrea 
Residencial Estratègica a Olesa atès 
que la creació d’una ARE no va ser una 
decisió de l’Ajuntament d’Olesa sinó 
de la Generalitat. En aquest sentit, 
l’Ajuntament no va tenir coneixement 
de la seva incorporació a les AREs fins 
a l’aprovació d’aquestes per part de 
la Generalitat; 4) Cal recordar que 
la zona a la que està previst ubicar 
l’ARE ja era una zona considerada 
com a urbanitzable per part del Pla 
General aprovat a l’any 1993 i, per 
tant, diverses empreses immobiliàries 
ja fa anys que adquireixen terrenys 
amb la intenció de desenvolupar el 
sector i construir-hi habitatges sense 
que això estigui vinculat a la creació 
de l’ARE; 5) Sota el nostre parer, la 
creació d’una ARE no beneficia els 
interessos de possibles especuladors 
immobiliaris. De fet, així ho acredi-
ten les al·legacions presentades per 
diverses empreses del sector immobi-
liari contràries al desenvolupament de 
l’ARE. Tanmateix, les AREs tipifiquen 
que com a  mínim el 50% dels habi-
tatges han de ser de protecció oficial i 
el preu del sòl destinat a aquest tipus 
d’habitatges esta completament re-
gulat, la qual cosa fa impensable els 
moviments especulatius en l’àmbit; 
6) Considerem absolutament sorpre-
nents les declaracions del Sr. Victorio 
Abad en les que manifesta que Olesa 
no necessita més habitatges quan en 
els anys 1997 i 1998 va presentar 
conjuntament amb diferents empre-
ses immobiliàries diversos escrits 
a l’Ajuntament d’Olesa en els que 
demanava un increment del nombre 
d’habitatges permesos en l’àmbit del 
SUPr-1. Concretament el Sr. Abad, 
conjuntament amb diversos agents 
privats del mon immobiliari, dema-
nava a l’Ajuntament que tramités la 
modificació del Pla General necessària 
perquè en l’àmbit del SUPr-1 (un dels 
tres sectors que conformen l’ARE), es 
permetessin construir 376 habitatges 
en comtes dels 262 previstos pel 
PGOU. La diferència rau en el nom-
bre d’habitatges de protecció oficial i 
el moment del mercat immobiliari que 
permetia que el preu del sòl es dispa-
rés amb aquest increment de densitat. 
Cal recordar que la petició realitzada 
pel Sr. Abad va ser informada desfa-
vorablement tant per la Comissió d’Ur-
banisme de la Província de Barcelona 
com per l’Ajuntament d’Olesa; 7) Des 
del Partit dels Socialistes d’Olesa de 
Montserrat, entenem i respectem la 
defensa que fan els propietaris dels 
àmbits que conformen l’ARE del seu 
patrimoni, sempre i quan aquesta no  
passi per qüestionar l’honorabilitat 
dels nostres companys del Govern 
Municipal. En aquest sentit, no ente-
nem que aquells com el Sr. Abad, que 
fa uns anys defensaven un increment 
desmesurat del nombre d’habitatges a 
la zona avui qüestionin un procés que 
genera un nombre similar d’habitatges 

però dels quals la meitat es destina a 
habitatges protegit que bona falta fa 
als joves d’Olesa. 
PSC d’Olesa de Montserrat

Querella
La Junta de Govern Local de l’Ajunta-
ment va aprovar interposar una que-
rella per calúmnies i injúries contra la 
regidora del POI, Lorenza Tallón Ovalle 
per haver acusat públicament (al ple 
del 28 de gener) l’alcalde de fer un 
ús fraudulent de la tarja de crèdit de 
la que disposa. Així mateix va acusar 
la resta del govern municipal de no 
controlar l’ús que es fa de l’esmen-
tada tarja.

Pensions
En aquestes darreres setmanes hem 
sentit a parlar molt de la retallada de 
les pensions, i aquests darrers dies 
els pensionistes olesans han rebut 
una carta del Ministeri de Treball, on 
se’ls informa d’un 1% d’imcrement 
de les pensions per al 2010. Aquest  
minso augment es veurà reduït encara 
més perquè: a causa de l’augment de 
l’Impost Sobre la Renda de les Perso-
nes Físiques pot ser que rebin menys 
diners que l’any passat; la base de 
càlcul de l’IPC és l’estatal. Com que a 
Catalunya és més alta això empobrirà, 
encara més, els pensionistes olesans i 
catalans; la supressió general i indis-
criminada de la bonificació de 400 € 
en l’IRPF, i la majoria dels serveis bà-
sics i productes de consum essencials 
han experimentat augments molt per 
sobre de l’IPC. A més a partir de juliol 
l’Estat augmentarà l’IVA d’un 16% a 
un 18%, cosa que encarirà la majoria 
de productes.
És per tot això que el  Bloc Olesà 
- OP- EuiA va presentar la moció, 
que es va convertir en una moció 
conjunta subscrita per tots els grups 
municipals, sol·licitant una revisió de 
les línies generals de revaloració de 
les pensions de la Seguretat Social. A 
grans trets, a la moció aprovada a la 
sessió plenària  del 28 de gener, es 
demana: que deixi sense efecte, des 
de l’1 de gener de 2010, la revisió de 
les cotitzacions per IRPF del col·lectiu 
de pensionistes, perquè en molts ca-
sos provoca una disminució de les 
percepcions; que s’utilitzi com a base 
per calcular l’increment de les pensi-
ons l’IPC català per als catalans, i que 
no se suprimeixi indiscriminadament 
la bonificació de 400 euros.
Pensem que això que demanem són 
unes mesures justes. I és que en 
l’àmbit de les pensions, n’hi ha que 
són tan baixes que posen les persones 
que les reben al llindar de la pobresa. 
I a aquest greuge, malgrat que fa molt 
anys que dura, els nostres parlamen-
taris encara no hi han posat remei.  
El que sí que han resolt aquest alts 
càrrecs són les seves pensions, que 
compten amb uns privilegis vergonyo-
sos, com tenir dret a cobrar dues o 
tres pensions o tenir un terç del sou 
lliure de l’IRPF. Fets com aquest ens 
fan entendre per què la classe política 
ja és el tercer gran problema de la 
ciutadania.
Bloc Olesà

Seguim avançant
Aquest mes de març es produirà 
el canvi d’alcalde previst a l’acord 
signat entre les forces politiques 
que actualment formen el Govern 
de l’Ajuntament d’Olesa, és a dir, 
PSC, Entesa dels Olesans i CiU. Fins 
ara, i amb l’esforç de tots, s’han fet 
els treballs necessaris per assolir la 
transformació d’Olesa en tot els sen-
tits. S’han aconseguit subvencions 
per la inversió per més de 10 milions 
d’euros que han revertit en millores al 
carrer, a determinades instal·lacions 
i d’altres a barris concrets com ara 
el Cas Antic. També s’han millorat 
equipaments propis de l’Ajuntament i 
s’ha materialitzat la construcció d’una 
segona llar d’infants municipal. No cal 
dir que en aquest període també s’han 
resolt aspectes pendents de fa temps 
sobretot a l’àrea d’Urbanisme, fins hi 
tot ja s’han posat els mecanismes en 
marxa que han de fer possible un Pla 
General d’Ordenació Urbana nou. 
Enguany, a més comptarem amb una 
nau nova per a la Brigada Municipal 
que farà possible que els treballadors, 
finalment, disposin d’unes instal-
lacions adequades i, alhora, s’alliberi 
l’Escorxador que ha d’esdevenir un es-
pai per als joves. Però també iniciarem 
la construcció del tanatori, una llarga 
reivindicació dels nostres ciutadans. 
I no acaba aquí, ja que continuarem 
amb el projecte del Casc Antic i els 
fons estatals d’inversió local que ens 
permetran també continuar millorant 
Olesa. 
Tot això ho farem en una conjuntura 
especialment difícil, on molts dels 
nostres convilatans es troben sense 
feina o bé amb risc de perdre-la. 
Aquesta situació ens preocupa i molt 
i, per tant, un dels nostres objectius 
prioritaris continuarà sent aconseguir 
portar a Olesa i al Baix Llobregat Nord 
politiques actives d’ocupació que aju-
din a les persones a trobar una feina 
estable i de qualitat. A tall d’exem-
ple, des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica s’ha treballat en relació a 
les persones desocupades, en cursos 
de formació, tallers i plans d’ocupa-
ció i itineraris personals d’inserció, 
on ha participat 176 persones, amb 
un import subvencionat pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per un total 
de 1.287.769,31 euros.
Aquesta conjuntura econòmica ha fet 
també que l’Ajuntament d’Olesa, a 
l’igual que la resta d’ajuntaments de 
Catalunya, es trobi ofegat financera-
ment, i per aquest motiu continuarem 
reduint, en la mesura del possible, el 
pressupost municipal sobretot a tra-
vés d’una millora constant de la gestió 
i, també, de la contenció i reducció de 
determinades despeses, com ara el 
cost de l’Equip de Govern.
Un dels aspectes que més s’ha cri-
ticat en aquets mandat és el sou de 
l’alcalde. Nosaltres, com és conegut, 
l’hem defensat tot i saber que no era 
una mesura popular, però entenent 
també que si volem disposar de per-
sones qualificades i entregades el 
100% a la responsabilitat de presidir 
el nostre Ajuntament també hem 
d’acceptar que això té un cost i que, 
si al final, els ciutadans pensen que 
no els ha sortit a compte, doncs a les 
properes eleccions votaran una altra 
opció política. 
Tot i això, nosaltres baixarem el sou de 
l’Alcalde, a partir de mitjans d’aquest 
mes, i el situarem en el mateix nivell 
que ha estat, és i serà el del Primer Ti-
nent d’Alcalde (48.000 € bruts anuals). 
És a dir, que la persona que assumirà 
l’Alcaldia ho farà amb el mateix sou 
que fins ara tenia per la seva respon-
sabilitat com a Primer Tinent d’Alcalde. 
Aquests dos sous (el de l’Alcalde i el de 
Primer Tinent d’Alcalde) estaran signi-
ficativament per sota dels de llocs de 
treball com ara el d’interventor/a o el 
de secretari/a de la corporació.
En definitiva, un equip va iniciar el 
mandat a mitjans del 2007 i el mateix 

equip acabarà el mandat el 2011. Ara 
es produirà un canvi a l’Alcaldia, que 
segurament suposarà un estil diferent 
perquè són persones diferents però 
amb un mateix objectiu, un criteri 
consensuat i un mateix equip.
CiU d’Olesa

Areny del Molí
Os escribo como persona concienciada 
con el medio ambiente y que  mante-
nía desde hace unos cinco años una 
colonia de gatos junto a l’Areny del 
Moli. Todo este trabajo se derrumbó 
a mediados de enero por culpa de un 
presunto vertido ilegal junto al río. 
Después de Reyes estaba alimentan-
do a los gatos cuando me di cuenta 
de que se estaba desmantelando la 
depuradora de aguas residuales del 
polígono que se sitúa junto al río y 
que su contenido se estaba vertiendo 
en un socavón, que luego taparon con 
tierra dejando unos tubos de respira-
ción, como para que salieran gases. 
La verdad es que me preocupó, pero 
pensé que seria un trabajo controlado. 
Pero el drama empezó a la semana 
siguiente, cuando empezaron a morir 
los gatos. Por lo que me comuniqué 
con Acaima, se les realizan las auto-
psias y ante su extraño resultado se 
envían los restos al Centro Veterinario 
de la Universidad de Bellaterra.
Ante la posibilidad que el causante 
fuera el presunto vertido que presen-
cié y pudiera también afectar a las 
personas, el 19 de enero lo denuncié 
a los Mossos, a los agentes rurales y 
al ACA, los cuales, en ese momento, 
no pudieron recoger muestras para 
analizar y lo pospusieron para el día 
siguiente. Pero aquí no acaba esto. Yo 
estoy cada vez más convencido que 
el vertido es peligroso cuando al día 
siguiente a las 8 de la mañana me 
presento en el lugar de los hechos y 
una excavadora estaba cargando los 
residuos en un camión de obras para 
ocultar las pruebas. Todo y poniendo 
en peligro mi integridad física y reci-
biendo amenazas, crucé mi coche en 
el camino para que no pudieran salir y 
a continuación llame a la policía local 
(que tuvo una actuación impecable) 
que inmediatamente acudió e  inmo-
vilizó el camión hasta la llegada de los 
agentes rurales que procedieron a la 
toma de muestras. Ante el retraso de 
los resultados de los diferentes análi-
sis, como PP de Olesa presentamos al 
Ayuntamiento una moción, con el fin 
de proteger a las personas que pasan 
por la zona, para que acordonaran la 
zona afectada y que si se confirma 
que el presunto vertido es tóxico se 
apersone como parte afectada contra 
el presunto responsable del vertido 
por delito ecológico. Esta moción fue 
aprobada por unanimidad, cosa que 
agradecemos a los demás partidos 
políticos y esperamos que nuestro 
gobierno cumpla. Cuando esto suce-
dió enviamos notas de prensa a todos 
los medios incluido el Regió 7, el que 
en su periódico gratuito “Al Día” de la 
primera semana de febrero, sacó la 
noticia en portada, incluyendo incluso 
una foto realizada por mí. El artículo 
comentaba que el ayuntamiento iba 
a acordonar la zona del presunto 
vertido y apersonarse judicialmente 
contra los culpables, pero en ningún 
lugar comentaba que era debido a 
la moción presentada por el Partido 
Popular de Olesa de Montserrat sino 
más bien lo contrario. Por lo que tengo 
que criticar que en el siglo XXI todavía 
haya censura y se oculte información 
deliberadamente para no hablar del 
Partido Popular y no publicitar nuestro 
trabajo al contrario que hacen con el 
de los demás partidos políticos el cual 
muchas veces es magnificado.
José F. Ramírez
Secretario general PP Olesa de 
Montserrat
Responsable de Medio Ambiente

La regidora querellada Foto: AOM
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L’agenda
març
Fins el 21 de març
Exposició “La missió arqueològica del 1907 als Pi-
rineus”. A l’Espai d’Art de La Passió. Organització: 
Ajuntament, Associació de La Passió i Fundació La 
Caixa.

Divendres 5
Cinema: “Caramel”, dirigida per Nadine Labaki. A 
les 22 h, al teatre El Casal. Organització: Bloc Ole-
sà-EUiA, dins de la 2ª Mostra de Cinema i Dones 
“Dones al món”.

Curs d’Introducció a l’Òpera, a càrrec d’Albert 
Galceran. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dissabte 6
Vetllada solidària per Haití, sopar i projecció de 
la pel·lícula “Las locas aventuras” de Rabbi Jacob. 
A les 21 h, a la UEC. Organització: Associació de 
veïns i veïnes dels Casc Antic. Preu dels tiquets: 7 
€ (adults) i 4 € (infants) a disposició a Neo Natura 
(c/Església, 25).

Club de lectura infantil. A les 11 h, a la Biblioteca. 
Cal inscripció prèvia.

Diumenge 7
Comerç al carrer. A la Plaça Catalunya, durant tot 
el dia, amb actuacions diverses, xocolatada popular 
i sorteig de vals de compra. Organització: Comerç 
d’Olesa.

Representació “La Passió”. A les 10.15 h, al teatre 
La Passió.

Cinema infantil: “L’esperit del bosc”. A les 17.30 h, 
al teatre El Casal.

Inauguració del local social de l’Associació de Ve-
ïns del Poble Sec i reobertura al públic del parc. 
Exhibició d’arts marcials i hip hop. A les 12 h, al 
c/Germans Casals, s/n.

Dilluns 8
Lectura del manifest per commemorar el Dia Inter-
nacional de la Dona. A les 12 h., a l’IES Creu de Saba. 
Organització: Regidoria de Polítiques d’Igualtat.

Dimarts 9
Visites escolars a la Biblioteca, dins del programa 
“Anem a la Biblioteca”. A les 10 i a les 11.30 h.

Dijous 11
Taller sobre “L’experiència de la dona a l’entorn 
quotidià” a càrrec d’Adriana Siocoletto de l’Institut 
Català de les Dones. A les 17.30 h., a la Biblioteca 
Santa Oliva. Organitza: Regidoria de Polítiques 
d’Igualtat.

Divendres 12
Cinema: “Las chicas de la lenceria”, dirigida per 
Bettina Oberli. A les 22 h, al teatre El Casal. Orga-
nització: Bloc Olesà-EUiA, dins de la 2ª Mostra de 
Cinema i Dones “Dones al món”.

Hora del Conte: “La festa del bosc” amb Marta 
López i “Ramonte ves-te’n a...” amb Lara Calduch, 
del taller de narradors de la Biblioteca. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Curs d’Introducció a l’Òpera, a càrrec d’Albert 
Galceran. A les 19 h, a la Bibliotec.a

Dissabte 13
Teatre: “D’aquesta aigua no en veuré”, de Folch 
i Torres, amb la companyia El cartró del Casal. A 
les 22 h, al teatre El Casal. Organització: Olesans 
a escena.

La música del petit teatre: expressió corporal per 
a nens i nenes de 0 a 3 anys. Cal inscripció prèvia. 
Places limitades. A les 11 h, a la Biblioteca.

Diumenge 14
Teatre: “D’aquesta aigua no en veuré”, de Folch 
i Torres, amb la companyia El cartró del Casal. A 
les 18 h, al teatre El Casal. Organització: Olesans 
a escena.

Celebració del Dia Europeu per la prevenció del risc 
cardiovascular. Caminada popular “Coneix el nostre 
entorn”. Al Parc Municipal, a les 9.30 h. Ruta: Can 
Llimona - Sant Joan.
Activitats esportives a l’aire lliure. A les 11.30 h., 
al Parc Municipal.
Organització: Regidoria de Sanitat i Consum

Representació “La Passió”. A les 10.15 h, al teatre 
La Passió.

Dimarts 16 
Visites escolars a la Biblioteca, dins del programa 
“Anem a la Biblioteca”. A les 10 h i a les 11.30 h.

Divendres 19
Teatre “Historias de un apartamento”, a càrrec d’un 
grup de teatre de gent gran del Centre Cívic de la 
Sagrada Família de Barcelona. A les 18 h, al teatre 
El Casal. Entrada gratuïta. Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.

Cinema: “Madame”, dirigida per Moussa Sene Absa. 
A les 22 h, al teatre El Casal. Organització: Bloc 
Olesà-EUiA, dins de la 2ª Mostra de Cinema i Dones 
“Dones al món”.

Club de Lectura General: “El metge” de Noah 
Gordon. A les 18.30 h, a la Biblioteca.
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Curs d’Introducció a l’Òpera, a càrrec d’Albert 
Galceran. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dissabte 20
Sopar de dones d’Olesa. A les 21.30 h, al restaurant 
El Centre. Compra de tiquets a la perruqueria Pili 
(c/República Argentina, 9).

Presentació de l’exposició “Olesa i les tradicions”. 
A la Casa de Cultura, a les 18 h. Organització: Col-
lectiu Misteris d’Olesa. Fins el 5 d’abril inclòs.

Teatre jove: música amb “La vella Dixiland”, amb 
la cantant Esther Ovejero. A les 22 h, al teatre El 
Casal. Organització: Butaka.

Diumenge 21
Olesans a escena: concert de primavera de sar-
danes, a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa, dirigida 
per Francesc Benítez. A les 18 h, al teatre El Casal. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Representació “La Passió”. A les 10.15 h, al teatre 
La Passió.

Dijous 25
Conferència “Polifonia religiosa de Setmana Santa 
a Olesa: un cas únic a Catalunya”, a càrrec de Xavi 
Rota. A les 19 h, a la Biblioteca.

Divendres 26
Assemblea General de l’Associació Ariadna. A les 
18 h.

Hora del Conte: “Do, re, mi, fa, sol, cara de mussol” 
amb Sandra Rossi. A les 18 h, a la Biblioteca.

Curs d’Introducció a l’Òpera, a càrrec d’Albert 
Galceran. A les 19 h, a la Biblioteca.

Cinema: “La teta asustada”, dirigida per Claudia 
Llosa. A les 22 h, al teatre El Casal. Organització: 
Bloc Olesà-EUiA, dins de la 2ª Mostra de Cinema i 
Dones “Dones al món”.

Pedalada nocturna. Si voleu participar a una acti-
vitat original agafeu la bici, els patins, el patinet o 
el monopatí i a pedalar!!! Requisits: majors de 16 
anys, portar una ràdio amb auriculars (mp3, ipod 
o ràdio convencional). Inscripcions a Cal Mané, de 
dilluns a divendres de 16h a 21h. Organitza: Regi-
doria de Joventut.

Dissabte 27
Representació “La Passió”. A les 17.30 h, al teatre 
La Passió.

Diumenge 28
Concert de música sacra. A l’Església Santa Maria, a 
les 18 h. Organització: Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Espectacle familiar “Guakanaka”, amb la companyia 
Nou nats. A les 17.30 h, al teatre El Casal.

Dimarts 30
Missa solemne cantada per l’Escolania i cor de San-
ta Maria, ofrenes i exposició de tots els Misteris. 
A l’Església Santa Maria, a les 20 h. Organització: 
Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Dijous 1
Missa del Sant Sopar. A l’Església Santa Maria. Orga-
nització: Col·lectiu Misteris d’Olesa. Nota: l’església 
restarà oberta fins a les 24 h.

Concert a la seu del Bes de Judes. Al carrer Colom, 
149. Organització: Col·lectiu Misteris d’Olesa.
Pregàries a les seus dels Misteris. Organització: 
Col·lectiu Misteris d’Olesa.
La Flagel·lació (c/ Creu Real, 18). A les 18 h.
Ecce Homo (c/ Església, 32) i L’Hort (c/ Santa Oli-
va,34). A les 19 h.
El Bes de Judes (c/ Colom,149). A les 23 h. 
  
Divendres 2
Litúrgia de la Passió i Mort de Jesús. A les 18 h. 
Organització: Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Concert de Divendres Sant a l’església parroquial a 
càrrec de la soprano Alba Bohigas (confraria Mare 
de Déu dels Dolors). A les 19 h. Organització: Col-
lectiu Misteris d’Olesa.

Viacrucis al voltant de l’església parroquial. A les 
20.30 h. Organització: Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Pregàries a les seus dels Misteris. 
Organització: Col·lectiu Misteris d’Olesa.
Sant Sepulcre (c/ Forn,2). A les 12 h.
Mare de Déu dels Dolors. A les 19 h.
Soledat en el Calvari (c/ Argelines, 34 A). A les 
19.30 h.
La Pietat - c/ Clota, 30. A les 20 h.
Camí del Calvari (c/ Ample, 39). A les 21 h.
Crist de l’Agonia (Església de Sant Salvador, barri 
de Sant Bernat. A les 22 h.

Dissabte 3
Vetlla Pasqual i Eucaristia de Pasqua. A les 22.30 h. 
Organització: Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Diumenge 4
Pasqua infantil catequètica, bateig de nens i nenes 
i cantada de caramelles. A les 12 h. Organització: 
Col·lectiu Misteris d’Olesa.

abril
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Les fruites guanyadores Foto: RG

Va passar
Qui hi ha a la comissió?
El 28 de gener es va aprovar per una-
nimitat al Ple ordinari olesà la creació 
d’una comissió ciutadana, assessora i 
consultiva dels treballs de revisió del 
Pla general d’ordenació urbana d’Olesa 
(POUM). Aquesta comissió està forma-
da pel regidor de Planejament, Ramon 
Pons; el regidor d’Ordenació i Disci-
plina Urbanística, Víctor Serrano; el 
cap de l’equip redactor, Eduard Fenoy, 
i l’arquitecte municipal, Ferran Saló. 
Els grups municipals han designat les 
persones següents: Joan Campmany 
(CiU), Miquel Riera (Bloc Olesà), Martí 
Obiols (Entesa dels Olesans), Miquel 
Àngel Arrufat (Esquerra), José Fran-

cisco Ramírez (PP), Juan José Vilchez 
(POI) i Adela González (PSC).

T’agrada la fruita?
Raquel Galobart i el seu fill, Adrià, van 
ser els guanyadors a la categoria in-
dividual del Carnestoltes d’Olesa. Van 
anar disfressats de taronja i llimona i 
per al jurat van ser “unes fruites molt 
divertides”. Mare i fill van guanyar un 
cap de setmana a un hotel o casa rural 
a qualsevol poble d’Espanya.
A la categoria de comparsa el gua-
nyador va ser el grup Can Can. Es 
van emportar una estupenda panera. 
Enhorabona!
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Qui va rebre l’anagrama de 
platí?
El passat 20 de febrer l’UEC va ce-
lebrar el lliurament dels anagrames 
als socis fidels a l’entitat que aquest 
any fa 75 anys. L’anagrama de platí 
ha estat per la Paquita Camats, que 
encara ha pogut participar de la festa, 
acompanyada del seu marit, Francesc 
Xairó, que ha fet un petit parlament 
per agrair la festa i saludar i felicitar 
els socis de les altres entitats de l’UEC. 
El vicepresident de l’UEC Salvador 
Batalla, ha obtingut l’anagrama d’or 
en acomplir-se els  50 anys de soci i 
Joan Casas se li ha fet el lliurament 
de l’anagrama de plata, pels seus 25 
anys de soci.

Per què hi ha tants cotxets 
a les Planes?
Perquè des del passat 1 de març ha 
obert les portes la segona llar muni-
cipal del poble, La Baldufa. D’aquesta 
manera, s’acabarà un llarg període de 
problemes i retards en la seva cons-
trucció i els més petits d’Olesa podran 
gaudir d’aquest centre per a la petita 
infància amb capacitat per a 102 nens 
i nenes, ubicat al costat de l’IES Daniel 
Blanxart, al carrer Conflent, s/n.

On eren les autoritats?
El diumenge 21 de febrer es va portar 
a terme una trobada de germanor dels 
alcaldes d’Olesa, Vacarisses i Esparre-
guera a Sant Salvador de les Espases, 
a la qual va assistir la junta directiva 
de l’associació promotora de la reunió, 
l’Associació Amics de Sant Salvador 
de les Espases. El poeta olesà Miquel 
Guillamon va escriure un sonet per 
recordar la trobada i va regalar a 
cada alcalde un document que reco-
llia aquest poema amb il·lustracions 
dibuixades per Salvador Bassó, primer 
president de l’Associació.

Anem a ballar sardanes?
El passat 21 de febrer la Cobla Vila 
d’Olesa va oferir una ballada de 
sardanes en commemoració del 75è 
aniversari de la UEC, on es va formar 

la primera colla sardanista “La flor de 
neu”. L’acte va comptar amb la parti-
cipació dels dansaires de la UEC, de 
l’olesà Llorenç Sales i no hi va faltar 
la interpretació de “La UEC d’Olesa” 
del mestre olesà Joan Segura. Enho-
rabona!

Com convivim amb els nou-
vinguts?
Abrera va ser el poble escollit per sig-
nar la renovació del Pla Intermunicipal 
per a la Convivència, que serveix per 
agilitar el circuit d’acollida a les per-
sones nouvingudes que viuen al nord 
del Baix Llobregat. Aquest programa 
està desenvolupat pels ajuntaments 
de Collbató, Esparreguera, Olesa de 
Montserrat, Sant Esteve Sesrovires i 
Abrera, amb el suport de la Secretaria 
per a la Immigració de la Generalitat. 

Entre d’altres, el Pla té com a objectius 
abordar la immigració des de la nor-
malitat, treballar de forma conjunta 
per a la convivència i la cohesió social 
de tota la població, facilitar la resposta 
de les administracions locals, així com 
l’adaptació dels serveis públics a una 
societat cada vegada més diversa. 

Quina adreça és?
Des del passat 15 de febrer es pot 
seguir el desenvolupament del Pro-
jecte d’intervenció integral del Nucli 
Antic d’Olesa per Internet. L’adreça 
és www.nuclianticolesa.cat i amb 
aquesta eina es vol apropar aquest 
projecte a la ciutadania, mostrant l’es-
tat d’execució de totes les actuacions 
del projecte així com la previsió d’ac-
tuacions i notícies relacionades amb 
la intervenció al Nucli Antic. 
A la mateixa pàgina s’hi trobarà pro-
perament tota la informació de les 
convocatòries d’ajuts per a la rehabi-
litació d’habitatges (façanes, cober-
tes, elements comuns dels edificis...), 
per a la modernització dels comerços 
existents (aparadors, retolació...) i per 
a la instal·lació de nous comerços al 
Nucli Antic.

Qui va anar als Pirineus el 
1907?
El passat 24 de febrer es va inau-
gurar a La Passió l’exposició “Missió 
arqueològica del 1907 als Pirineus”, 
organitzada per l’Obra Social “La Cai-
xa” en col·laboració amb l’Ajuntament 
d’Olesa i la Fundació Institut Amatller 
d’Art Hispànic.
L’exposició compta amb una selecció 
de setanta-una fotografies inèdites de 
l’expedició enviada a la Vall d’Aran i a 
l’Alta Ribagorça per l’Institut d’Estu-
dis Catalans. La mostra aplega tota la 

informació coneguda d’aquest impor-
tant esdeveniment, dirigit per Josep 
Puig i Cadafalch, que constitueix 
una de les fites cabdals en la presa 
de consciència de la importància del 
patrimoni històric, artístic i cultural 
de Catalunya. L’exposició romandrà 
oberta fins al 21 de març.

Què ha de decidir Olesa?
La quarta trobada de la plataforma 
Olesa Decideix va servir per organit-
zar i arrencar el treball de diverses 
comissions que portaran a terme la 
feina de la consulta per exercir el dret 
a l’autodeterminació. Les comissions 
són les següents: Relacions, Comuni-
cació i Premsa, Voluntaris, Tresoreria 
i Organització. Si vols formar part de 
la Plataforma, pots fer-ho per mail a: 
olesadecideix@gmail.com, o al blog: 
olesadecideix.blogspot.com
                                             
Quines tarifes s’han apro-
vat?
L’assemblea extraordinària de la 
Comunitat Minera Olesana va apro-
var les tarifes per al 2010, amb una 
rebaixa (8,7 %) en el preu de l’aigua 
per a unes 2.000 llars olesanes (les 
de més baix consum, fins a 10 metres 
cúbics al mes) i un augment per a la 
resta (entre l’1,7 i el 2,2 %.). Per a la 
indústria i equipaments municipals, 
les tarifes queden congelades. Així, 
segons la CMO, el preu en el conjunt 
de les tarifes a Olesa s’apuja de mit-
jana entre un 0,4 i un 0,45 %. Entre 
els punts de l’ordre del dia destacava 
també l’elecció dels membres del Co-
mitè de Recursos de la Minera, que 
estarà format per Elies Valldeperas, 
Fèlix Figueras, Josep Vinyals, Ramon 
Boada i Esteve Creus.

08640Els pobles treballen per la immigració Foto: AA

El grup “Can Can” guanyador al Carnaval Foto: RG
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Esport olesà
Atletisme
El passat dissabte 30 de gener, es va 
disputar a Vilafranca del Penedès el 
Campionat de Catalunya cadet d’at-
letisme en pista coberta, on el Club 
Atletisme Olesa va comptar amb la 
presència de cinc atletes. Cal desta-
car el sotscampionat de Catalunya 
assolit per Àlex del Castillo a la prova 
dels 600 metres lliures, on va millo-
rar la seva marca personal deixant-
la en un meritori 1’31”81. Els altres 
atletes del CAO participants van ser 
Maria Agudo, 4a als 3.000 metres 
lliures; Julie Pinto, 9a als 1.000 me-
tres lliures; Anoar Marini, 10è als 
3.000 metres lliures; Carol Arroyo i 
Elba Prescolí, 6a i 7a respectivament, 
al salt amb perxa, i Arnau Ojeda, que 
es va quedar a les semifinals dels 
300 metres lliures.
Per altra banda, el diumenge 24 de 
gener es va disputar a Mataró el 
Campionat de Catalunya de Cros individual i per clubs per a totes 

les categories de prebenjamí fins 
a sènior, i a totes el Club Atletisme 
Olesa hi va tenir representació. A 
nivell individual, cal destacar els 
atletes que van finalitzar entre els 
deu primers classificats, que van 
ser Dídac Taulats (5è prebenjamí 
masculí), Pau Llordella (6è benjamí 
masculí), Ángela Moro (10a aleví 
femení) i Zakaria Lamkadmi (9è ju-
venil masculí). Però el més destacat 
per al CAO va arribar en l’apartat 
d’equips, ja que va aconseguir dues 
quartes posicions amb els equips 
juvenil i júnior masculí, cosa que 
va permetre que aquests atletes 
participessin el passat 21 de febrer 
al Campionat d’Espanya de Cros per 
clubs que es va disputar a Haro, on 
els nostres atletes van aconseguir 
bons resultats tot i les inclemències 
meteorològiques, atès que les curses 
es van fer amb un fred intens, aire 
i pluja. En categoria juvenil, l’equip 

del CAO es va classificar en la 33a 
posició de 53 equips; en la categoria 
júnior, l’equip olesà es va classificar 
en la 31a posició de 43 equips.
Una vegada finalitzada la tempo-
rada de cros a la zona de Girona, 
l’atleta del CAO Dídac Taulats s’ha 
proclamat campió del Circuit Gironí 
de Cros en categoria prebenjamí 
masculí, amb diverses victòries al 
llarg del circuit.

Petanca
L’equip femení del Club Petanca Acer 
Olesa ha puja a la tercera divisió.

Powerlifting
La selecció catalana de powerlifting, 
dirigida per l’olesà Josep Camats, ha 
aconseguit molt bons resultats. En 
aixecament de banca, el guanyador 
absolut masculí ha estat Luis Miguel 
Jiménez Villalba, amb rècord d’Espa-
nya i classificació per al Mundial de 
Malasia, juntament amb Luis Miguel 

Pita Fraga, que va acabar segon i 
també participarà en el Mundial. A 
la categoria de dones, la guanyadora 
va ser Loida Zabala i en segon lloc 
va quedar Montse Alcoba, totes dues 
classificades per al Mundial.

Noves cares
El Penya Barcelonista ha incorporat 
quatre nous jugadors per a reforçar 
la seva plantilla. D’esquerra a dreta, 
ells són Miki, Luis, Gustavo i David. 
Bona sort!

Baixa
El davanter de l’Olesa José Manuel 
Romero va demanar la baixa volun-
tària de l’equip a poques hores del 
tancament del període de fitxatges, 
cosa que impedirà que es pugui suplir 
la seva absència. D’aquesta manera, 
el cos tècnic s’ha quedat sense temps 
de reacció per poder fer una altra 
incorporació.
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Part de l’equip d’atletisme olesà Foto: CAO

Sempre amb títols Foto: JC Miki, Luis, Gustavo i David són de la Penya Foto: PBO

Dídac Taulats, campió Foto: CAO

El subcampió, Alex del Castillo     Foto: CAO
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Guaita!

08640
Fotos: 08640

Aquesta columna cilíndrica de formigó 
servia per suportar als cables del en-
llumenat d’un edifici. Però ja fa temps 
que està buida i sense més sentit que 
l’arqueològic. Potser s’hauria de treure-
la, ja que segons alguns veïns, tampoc 
està massa ben posada i moltes vega-
des el vent la mou considerablement.



1908640

Foto: 08640

L'hereu del març

08640

Després de moltes sol·licituds del públic femení, aquí en teniu al primer 
hereu d’aquest periòdic. Es diu Albert Galceran Montoro, té 27 anys i és 
d’Olesa de tota la vida. És un noi amb molta personalitat i te dues passi-
ons: la ràdio i l’òpera. Des dels quinze anys que està vinculat a la ràdio 
i ha treballat en Com Radio, Catalunya Ràdio, TV3 i a Olesa Ràdio on 
actualment dirigeix “Temps d’oci” (de dilluns a divendres de 12 a 13.30 
h) i “Moments d’òpera” els dimecres a les 12 h. A més a més, dicta un 
taller d’Introducció a l’òpera a la Biblioteca que acabarà a finals de març 
i que és un èxit de participació. L'Albert escriu en un blog d'òpera i és en 
el següent: http://momentsopera.blogspot.com
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Calaix de sastre
La fira dels divendres es quedarà definitivament 
a la rambleta dels Closos, segons ha confirmat 
l’Ajuntament. 

Què diuen alguns dels 64 paradistes?

“Com a col·lectiu, la majoria no està d’acord, perquè 
Els Closos és una zona del poble a on la meitat del 
poble no ve a comprar. La majoria del nostre públic 
és del centre d’Olesa.”
Juan Liarte Villar
President de la Junta de Merchants d’Olesa

”Nosaltres som al final del carrer i amb l’aire que corre 
no es pot treballar. Ara, si finalment decideixen tras-
lladar el mercat una mica més cap al centre del poble 
(més a prop del CAP), estaríem d’acord en quedar-nos 
ja que a la gent li agafarà més a prop.”
Samira Errandi

”Abans teníem una parada de quadres a la zona de la 
Plaça de l’Oli i amb la parada actual d’embotits hem 
estat només un mes allà a la Rambla. Per a nosaltres 
és difícil fer una valoració. L’únic que puc dir és que 
aquí estem bé, no sé si allà vendríem més. En estar 
abans a la Plaça de l’Oli, la meitat de la gent que ana-
va al mercat ambulant, no pujava i això afectava les 
nostres vendes.”
Francisco Díaz i Carmen Madrid

”Si finalment es resol que puguem ser més a prop del 
CAP, jo que sóc al final del carrer, només podria millorar 
la meva situació. Des de que sóc aquí en Los Closos, 
les vendes han baixat molt, més allà de la crisi. Estar 
més integrat amb el centre del poble no només serà 
millor per als paradistes sinó també per a la gent que 
ve a comprar. De totes maneres, l’ideal seria anar a 
un lloc una mica més cèntric, com la Plaça Catalunya 
o tornar a la Rambla.”
Robert Garrido

”L’ideal és la Rambla. Jo hi era al costat dels contenidors 
de la Plaça de l’Oli, i crec que haurien d’estar soterrats 
perquè allà era un molt mal lloc. Els comerciants i els 
veïns ens volen una altra vegada a la Rambla, per la 
qual cosa crec que el lloc apropiat seria allà, encara 
que adequant, per exemple, el tema dels contenidors. 
Aquí en Los Closos és una zona molt dormitori i la gent 
gran no ve tant per aquí.”
Antonio Quirante

”Seria un encert que ens quedéssim aquí, perquè 
d’aquesta manera pot venir gent de tot arreu del po-
ble i amb millors condicions per aparcar. Les vendes 
són més o menys les mateixes. A la Rambla teníem 
el mercat partit en dos per la carretera i aquí està tot 
unificat per la qual cosa la gent pot passejar i recór-
rer-lo sencer.”
Ginés Gómez Molina

Nota: per la seva part, l’olesana Yesika Quero Hoces ha tingut l'iniciativa 
pròpia de començar a recollir firmes perquè la fira torni a la Rambla. Se-
gons ella, els olesans en general i els comerços de la Rambla prefereixen 
l’anterior ubicació. Des del passat mes de febrer que Yesika està recollint 
firmes per això i a més, ha deixat fulls en comerços de la Rambla i voltants, 
perquè els que estiguin a favor de la tornada del mercat ambulant a la 
Rambla, puguin dir la seva.
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Treball
Soy estudiante y necesito trabajo para 
pagarme los estudios. Busco trabajo de 
limpieza de hogar, canguro y cuidado 
de personas mayores. Contactar con 
Guadalupe, al tel: 647 101 372.

Chica joven con ganas de trabajar se 
ofrece para hacer trabajos de canguro, 
cuidado de personas de la tercera edad, 
limpieza y plancha. Trabajo por horas o 
a convenir. Tel: 690 340 088.

S’ofereix administratiu per treballar 
quatre hores pels matins, de dilluns a 
divendres. Interessats, trucar al 625 
549 593.
Matrimonio responsable y de confianza 
busca trabajo para mantenimiento de 
casas, limpieza, jardín y arreglos. Tel: 
619 878 029.

Estudiant de primer d’Administració i 
Direcció d’empreses a ESADE s’ofereix 
per donar classes de repàs per a alum-
nes d’EP, ESO o Batxillerat. Tel: 625 
933 394.

El portal de feina “Selección y Empleo” 
busca assessors comercials per a con-
tactar telefònicament amb empreses de 
la seva zona geogràfica per presentar els 
serveis del portal. Para accedir al lloc de 
feina els interessats/ades deuran com-
plimentar el formulari “Oferta 2010” que 
trobaran a www.seleccionyempleo.es

Se ofrece afilador para todo tipo de 
herramientas. Servicio a domicilio. Tel: 
637 796 960.

Vehicles (ventes)
Yamaha R1 año 2004, escape Akrapovic, 
latiguillos metálicos, power commander, 
filtro aire BMC, supresor catalizador, kit 
arrastre nuevo 40.000 km. Revisión 
completa recién hecha. Precio: 6.500 
euros. Tel: 647 517 088 (Iván).

Ciclomotor scooter buen estado, por 300 
euros. Tel: 653 531 280 (Daniel).

Vespa 200 ds, año 1980, con papeles, 
falta acabar algún detalle. Precio: 1.200 
€. Tel: 610 56 9 762.

Oportunitat, pàrking en venda, zona Lidl. 
Preu: 12.000 euros. Tel: 645 839 059.

Toyota Land Cruiser del año 1986 con 
242.000 km. motor japones 2.5d (5 pla-
zas), bicolor, arranca a la primera, mejor 
ver. Precio: 3.300 €. Tel: 610 569 762.

Immobiliària
Alquilo piso reformado en Anselm Clavé, 
con parking y local comercial en Colón, 
100. Interesados, llamar al tel: 93 778 
5278 (Pilar).

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

Preciosa casa 4 vientos en Sant Esteve 
Sesrovires (Ca n’Amat), de 230 m. y 
1.000 m. de terreno llano. Comedor de 
42 m., cocina de 30 m. + despensa, 5 
habitaciones ampliables a 8, armarios 
empotrados, vestidor, 2 baños completos 
(1 suite), carpintería interior roble ma-
cizo, ventanas de aluminio doble cristal 
c̈limalit ,̈ porticones de aluminio regu-

lables, aire acondicionado, calefacción, 

Classificats
parket, gimnasio, biblioteca-despacho, 
riego automático, cenador, barbacoa, 
garaje, muy soleada. Precio: 540.000 € 
(negociables); se aceptan propiedades 
a cambio. Tel: 649 116 960.

Se alquila local reformado, con instala-
ción de luz nueva, aire acondicionado 
con bomba de calor, 38 m2., al lado de 
O’Pan. Tel: 677 011 359.

Busco traster per comprar a Olesa de 
Montserrat. Tel: 661 360 486.

Se traspasa negocio en funcionami-
ento. Zona céntrica, 90 mts. Tel.: 646 
364 294.

Se alquila o 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 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. 
Amueblado. Precio: 192.000 €. Tel: 615 
455 303.

Venc pis tot reformat al centre del poble, 
alt, amb ascensor, vistes panoràmiques 
a Montserrat, molta llum, tot exterior, 
75 m2, ampli menjador, balcó, cuina 
amb safareig, 3 habitacions, finestres 
d’alumini amb doble vidre, calefacció. 
Possibilitat de pàrking en règim de llo-
guer. Preu: 165 000 euros. Tel: 636 381 
338 (Noèlia).
 
Vendo piso de 3 habitaciones, cuarto de 
baño, un aseo, cocina con salida al patio, 
bastante amplio, diez metros de terra-
za, 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 
habitación de matrimonio y calefacción 
en todo el piso. Está ubicado enfrente 
del colegio Montserrat. Precio: 280.000 
euros, tel: 671 189 821.

Diversos
Vendo arnes Roca talla L con dos usos, 
por 40 euros; pies de gato tenaya, talla 
44 con dos usos, por 35 euros; dos mos-
quetones Lucky sin usar por 10 euros y 
un ocho faders sin usar por 5 euros. Tel: 
617 215 788.

Vendo router Conceptronic C54APRA2 
por 35 euros; monitor Tatung por 15 eu-
ros y teclado por 6 euros. Todo en muy 
buen estado. Tel: 93 775 7566.

Colecciono monedas y billetes de todo 
el mundo, cambio repetidos. Tel: 653 
531 280.

Venc cinta de córrer marca BH, amb 4 
programes, 12 km/h de velocitat mà-
xima i inclinació elèctrica. Preu: 300 €. 
Tel: 93 778 4733 o 630 177 158.

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. El periòdic no es 
fa responsable de possibles canvis de preus 
o modificacions de les ofertes. 
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Empreses i serveis
Inauguració
El dissabte 6 de març a les 19 h, Jess’y 
inaugura el seu nou local a Esparregue-
ra, al carrer Sant Joan, 11. Tots els seus 
clients podran gaudir amb una limusina 
Hummer, per el que has de demanar el 
teu pase “Hummer VIP”. El nou telèfon 
del local en Esparreguera és el 93 707 
6959. Enhorabona!

Dones
La Regidoria de Polítiques d’Igualtat 
organitza dos tallers adreçats a dones, 
un d’Internet i l’altre d’escriptura. En el 
primer es treballarà la connexió amb 
xarxes, creació de blogs i navegació per 
l’Internet. El d’escriptura és per a do-
nes a les que les agrada escriure novel-
les, contes i relats. A partir d’aquest 
taller, es pot participar del Premi Delta. 
Per a més informació, trucar al tel: 93 
778 4545 (places limitades).

Curs
La Regidoria de Joventut organitza una 
nova edició del Curs de Monitor/a de 
lleure, que permet treballar de moni-
tor de menjador o de casals d’estiu. Si 
estàs interessat/da en realitzar aquest 
curs, pots informar-te a Cal Mané, de 
dilluns a divendres de 16 a 21h.

Qualitat i bon preu
Els Pirineus es diu el nou bar i restau-
rant situat a la carretera de Terrassa 
cantonada amb el carrer Sant Eloi. 
Ofereixen un menú diari per 8 euros 
(de dilluns a divendres) i de 12 euros 
els dissabtes, i servei a la carta, els 
divendres i dissabtes a partir de les 20 
h. Per encàrrecs o reserves per grups, 
podeu trucar al tel: 93 778 1986.

Nou centre
“Alba” és el nom d’un nou centre 
de psicologia que atén a la població 
infantil i adolescent. Amb una ori-
entació cognitiva-conductual pretén 
donar resposta als problemes més 
comuns d’aquestes franges d’edat. 
Està al carrer Lluís Puigjaner, 81, 1r 
1ª, el telèfon és el  93 778 4848, la 
web és www.centrealba.cat i l’horari 
és a convenir (de dilluns a divendres, 
matins i tardes).

El color de la tierra
És el nom de la primera novel·la de 
l’olesana d’adopció, Araceli Agea, de 
80 anys que ja es pot aconseguir a les 
llibreries olesanes (Núria, Literator i 
Lleure). L’obra té 398 pàgines, és una 
edició independent i narra els somnis 
de Maria Marín, protagonista i narra-
dora de la novel·la, que encara que no 
va poder complir tots els seus desitjos, 

va aprendre a viure amb intensitat les 
coses bones de la vida i va enfrontar 
les dolentes amb fermesa.

Novel·la
L’escriptor olesà Josep Maria Sibina 
va presentar la seva primera novel·la 
“Gatillepes i els crims de Sant Jaume”, 
el passat divendres 19 de febrer a 
la Casa de Cultura. La història està 
inspirada en indrets d’Olesa encara 
que el poble on es desenvolupa l’acció 
s’anomena “Olivar”, i narra, a partir 
de les vivències del seu protagonista, 
diversos fets històrics de la Catalunya 
del segle XIX. El llibre es pot aconseguir 
a la llibreria Núria. 

Curs
Organitzat pel Servei a les empreses 
del Departament de Treball i Formació 
de l’Ajuntament d’Esparreguera, va 
començar la 8a edició del Programa 
de Consolidació d’Empreses 2010, 
desenvolupat per la Fundació Eduard 
Soler. Aquest programa dona suport als 

empresaris, directius, tècnics i profes-
sionals, amb experiència de qualsevol 
edat i procedència funcional (comer-
cial, tècnica o financera), motivats pel 
repte de fer més competitives les seves 
empreses i/o que les volen replantejar 
per adaptar-les a les noves necessitats 
del mercat. El curs està cofinançat per 
el Fons Social Europeu i el Ministeri 
d’Indústria, Turisme i Comerç.

A respondre i a guanyar
La Passió i el periòdic 08640 regalen 
cinc entrades dobles per a veure La 
Passió el proper diumenge 14 de març. 
Els que vulguin participar-hi, han de 
respondre a les següents preguntes: 
1) quin artista ha fet el cartell instituci-
onal de La Passió d’aquest any?
2) qui és l'autor del text de l’obra?
3) quin any es va estrenar el nou teatre 
de La Passió?. 
Si vols participar, envie'ns les respostes 
correctes a: periodic08640@hotmail.
com.

On line
La tradicional Carns Casals ha inau-
gurat el seu nou servei on line on po-
dràs fer la teva compra per Internet. 
L’adreça és: www.carnscasals.com. 
Conecta’t-hi.

Iniciatives empresarials
Fins el 31 de març us podeu inscriure 
al 7è Concurs d’Iniciatives Empresa-
rials de la Zona Nord, per als premis 
“Millor iniciativa en el marc dels nous 
jaciments d’ocupació”, “Millor iniciativa 
comercial”, “Millor iniciativa a la gene-
ració d’ocupació” i “Millor idea jove de 
negoci”. Per a més informació, podeu 
contactar amb el Servei de Promoció 
Econòmica, c/Salvador Cases, 28-32, 
tel: 93 778 0050.

Nines antigues
L’Associació Dones i Progrés organitza 
per al proper mes d’abril, una exposició 
de manualitats amb la novetat de les 
“muñecas antiguas” a la Casa de Cul-
tura. Els interessats i interessades en 
exposar les seves nines poden portar-
les a l’Associació de Dones i Progrés 
(c/Mallorca, 6) de dilluns a divendres 
de 11 a 13 h, fins al 20 d’abril.

Calendari 2010
L’Associació Prodisminuïts Santa Oliva 
va rebre un donatiu de 2.100 euros 
per la venda de la cinquena edició del 
Calendari 2010, produït per l’equip 
d’aquest periòdic. Els diners es desti-
naran a subvencionar activitats forma-
tives i recreatives de l’Associació. Des 
d’aquí volem donar les gràcies a tots 
els botiguers, empreses i persones que 
han col·laborat en la venda d’aquesta 
edició del calendari solidari.
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Les empreses es consoliden Foto: AE

Nou llibre a Olesa
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Per molts anys !

08640

Alba Figueres (53), Albert Aymerich (54), Albert Galvez (29), Alvaro Martínez Oliveras (8), Alicia Eri Castel (76), Ana María Vicente Torrijos (36), Andrea 
Llusà Cano (10), Andrés Llusà Lanau (37), Angel Martínez Checa (44), Antonio Rodríguez Moreno (36), Carme Carrera Romero (14), Caroline Arroyo Moss 
(14), Carla Soriano Amores (9), Carla Portela Barea (1), Carme Pérez Artola (44), Claudio Asandri (48), Claudio Ramos Aguilera (35), David Sevilla del 
Rincón (11), Daniel Martínez Collado (69), Dolores Castillo León (72), Domingo Cortel Ollé (85), Encarnación Batista (79), Encarni Corchero Cabello (43), 
Enric Cassart Boloix (77), Fede Jaime Riera (17), Félix García Ruiz (86), Florentino Bañales Rubio (74), Francesc Altarriba Garcia (46), Francesca Amores 
Guevara (44), Francisca Guillén Clusas (81), Francisco Moles Ortega (61), Francisco Paredes Martínez (63), Francisco Vallejo Quesada (51), Hiru Lejarcegui 
Oller (14), Iolanda Almirall Matas (40), Isabel Lanau (62), Isolina Mariño Suarez (77), Roser Cunilleras Garijo (16), Jonathan Luna (20), José Antonio Briz 
Pérez (70), José López Rubio, José María Palau Porcal (48), Josep Font Catalán (86), Josep Gil Sancho (76), Josep Quer Pujol (75), Josep Segura Rius (53), 
Juan Chicón Vallejo (51), Juan Ramon Escrich Collado (63), Júlia Quer Riera (16), Laureano Algarra Martínez (81), Lola Voltà, Manoli Lozano Vargas, Manuel 
Vallejo Martinez (78), Manuela Nolasco (42), Marc Aymerich (28), Marc Montes Grau (10), Mario Àvila González (6), Mari Carme Alonso Bonals (58), Mari 
Carmen Branchat (57), María Calvo Aguilera (51), Maria Oller Lloveras (60), Maria Pallarès Mareso (78), Mateo Martínez Oliveras (4), Miquel Girona Gual 
(70), Montserrat Guevara Carrique (61), Paco Carrasco Martos (49), Pascuala Garatachea (85), Pau Caballol (8), Paula Andrea Avalos (42), Paula Portela 
Barea (6), Pepi Lozano (49), Iván Gálvez (29), Maria Martos Moreno (76), Pilar Sánchez Redondo (68), Ramon Martínez Solsona (38), Ramón Uber García 
(42), Raquel Amores Guevara (32), Raquel Domenech Carbó (30), Rosa Casado López (78), Rosalía Duarte Muñoz (76), Roser Gironés (66), Sílvia Agramunt 
(55), Sira Sabi Carrasco (30), Xavi Pommard (33).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al tel. 93 772 94 36, al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@hotmail.com, 
amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la redacció.
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