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Esport olesà
Una bona i una 
dolenta...

La columna
En Marià Rajoles 
aprof ita quan va a 
aquesta població per 
dinar-hi de franc.

L'informatiu
Comencen les obres del 
FEOSL 2010
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Segueix el conflicte de la neteja

Va passar
Sant Jordi, Puigventós, 
nous llibres a Olesa, 
Fira d’Abril i molts 
guanyadors

Els lectors prenen la paraula
Els ciclistes demanen més protecció a les carreteres. Un lector comenta l’estat 
actual d’Olesa. Resposta per a convergents. La primera pel·lícula a Olesa. 
Dubtes sobre el tanatori. Els parcs olesans necessiten manteniment. Un altre 
lector agraeix públicament a tota la gent que el va ajudar. Problemes quotidians 
de gent quotidiana.  (vegeu Correu)

Els dies 28 i 29 d’abril les treballadores de la neteja dels equipaments municipals 
i col·legis públics d’Olesa van fer la tercera vaga en sis mesos. El conflicte no 
s’acaba de solucionar entre les tres parts implicades: les treballadores, l’empresa 
ISS i l’Ajuntament. El primer dia de vaga, l’Ajuntament va haver de traslladar 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a la Casa de Cultura, per el soroll de les sirenes. 
La gent del carrer comentava més la brutícia dels carrers i les enganxines 
escampades per tot el poble, que la manca de recursos i de personal d’aquesta 
empresa que limita la possibilitat de complir amb el servei de neteja dels col·legis 
públics i les dependències municipals locals. (vegeu Va passar)
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Empreses i serveis
Nous productes i 
serveis a la vila

L'hereu
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Editorial

Farmàcies de guàrdia  -  Maig 2010
dissabte, 1 -  BERENGUER
diumenge, 2 - LEY
dilluns, 3 - MATAS
dimarts, 4 - ABELEIRA
dimecres, 5 - ALAVEDRA
dijous, 6 - BARGALLÓ
divendres, 7 -  BERENGUER
dissabte, 8 - LEY
diumenge, 9 - MATAS
dilluns, 10 - ABELEIRA

ABELEIRA: c/ COLON, 95 - Tel. 93 778 70 79
ALAVEDRA: c/ SANT PERE, 27 - Tel. 93 778 72 34

BARGALLÓ : c/ LLUIS PUIGJANER, 103 - Tel. 93 778 75 43
BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - Tel. 93 778 01 86

LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - Tel. 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - Tel. 93 778 10 36

AVÍS: Servei de guàrdia de 10 de la nit a 9 del matí NOMÉS URGÈNCIES AMB RECEPTA MÈDICA

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

divendres, 21 - MATAS
dissabte, 22 - ABELEIRA
diumenge, 23 - ALAVEDRA
dilluns, 24 - BARGALLÓ
dimarts, 25 - BERENGUER
dimecres, 26 - LEY
dijous, 27 - MATAS
divendres, 28 - ABELEIRA
dissabte, 29 - ALAVEDRA
diumenge, 30 - BARGALLÓ
dilluns, 31 - BERENGUER
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Agents i veí d'Abrera felicitats pels Mossos d'Esquadra Foto: AA

Fa calor. Aquests últims dies, molta 
calor. Però encara som a la primavera. 
I falta més d’un mes per l’estiu. Algú va 
dir “a bona hora vingui el maig, el millor 
mes de tot l’any...”, serà veritat? o ens 
quedarem amb la rima i prou? També 
estan els que diuen “al maig, cada dia 
un raig”, “l’abril plovent, maig rient” i 
“l’abril plujós i maig ventós, fan l’any 
ric i profitós” i moltes més, que ja han 
deixat de ser rigoroses per passar a ser 
tan inestables com el temps.
Aquest mes us oferim una nova edició 
del periòdic d’Olesa amb més pàgines 
i més informació, sobre tot d’esdeve-
niments que van passar al mes d’abril. 
Resulta que els nostres lectors cada 
vegada més, ens envien fotos, comen-
taris i articles que intentem sempre 
posar-los, encara que no sempre tenim 
lloc per tothom. Des d’aquí demanem 
disculpes si alguna vegada, per raons 
d’espai, no podem publicar el material 
que vam rebre. Per altra banda, el que 
sí és important repetir un cop més, que 
el tancament de cada edició es cap al 
22 de cada mes i amb això hem de ser 
rigorosos perquè la sortida del periòdic 
ha de ser el primer cap de setmana de 
cada mes i no ens queda marge per 
l’edició i la maquetació. Per últim i no 
està mal dir-lo en aquests temps crítics, 
estem fent un gran esforç per tal de que 
les empreses, botigues i particulars que 
vulguin anunciar-se amb nosaltres amb 
noves polítiques de preus i promocions. 
I diem “esforç” perquè realment ho es-
tem fent, en el sentit de que fem aquest 
diari per i per als olesans i olesanes i 
ens interessa que els productes i serveis 
d’Olesa siguin aprofitats o consumits 
per els nostres lectors.
Maig és el mes on es defineixen les pla-
ces a les escoles, per aquells que tenim 
nens en edat escolar. Les llars d’infants 
concertades o privades no rebran més 
subvencions de l’Ajuntament perquè 
sembla ser que hi ha prou oferta de 
places a les dos llars d’infants munici-
pals. També és el mes d’inscripcions als 
casals d’estiu, el mes de la renta 2009, 
el mes on els bars i els restaurants 
treuen les taules al carrer i on la gent 
comença a reunir-se més al refugi d’una 
bona terrassa i el seu aperitiu.
Per altra banda, queda un any per 
l’elecció d’autoritats municipals i el 
consistori local i tots nosaltres també, 
patirem amb un pressupost mínim per 
a la majoria d’activitats que depenguin 
de l’Ajuntament. Però no només aquest 
any, sinó que el 2011 sembla que conti-
nuarà amb la mateixa línia. A vegades, 
ens preguntem d’on vindrà la solució, 
si de nosaltres mateixos o dels que 
generem treball i polítiques de treball. 
Seria millor tenir iniciativa pròpia i no 
dependre de ningú, però que fan els 
centenars d’aturats i aturades olesanes 
quan ja creuen que no hi ha més camí? 
I això sense comptar els que mantenen 
la seva feina, però d’una forma cada 
vegada més precària.

Felicitació
Un veí i dos agents del cos de policia 
d’Abrera han rebut la felicitació dels 
Mossos d’Esquadra en la celebració del 
Dia de les Esquadres, en que s’han lliurat 
65 felicitacions entre mossos, policies 
locals i ciutadans. Els dos agents de la 
policia d’Abrera homenatjats són Mario 
Herrero i Benito Arias, per la detenció 
d’una banda de crim organitzat que ro-
bava coure a una nau del municipi. I el 
veí felicitat és Francisco Javier Cortijo, 
que viu a Can Villalba i que porta el bar 
Can Seral a Olesa, que va donar auxili en 
un cas de robatori a mà armada comès 
entre menors.

A estiuejar
Fins al 10 de maig hi ha temps per 
apuntar-se a la EEM d’estiu, organitzada 
per l’Ajuntament, adreçada als nascuts 
entre el 1996 i el 2005. Per formalitzar 
la inscripció, cal deixar la sol·licitud a 
l’Ajuntament.

Obres
El regidor d’Ordenació i Disciplina Ur-
banística, Víctor Serrano ha comentat 
que l’Ajuntament ja ha cobrat els diners 
corresponents al 30% que faltava per 
fer-se efectiu dels FEIL 2009, s’han fet 
les justificacions finals dels fons i per 
altra banda, també va dir que s’han 
sancionat a les quatre empreses que no 
havien complit amb les seves obligacions 
de contractació de personal, amb un 5% 
del preu dels seus contractes.
En relació als Fons Estatal per la Ocu-
pació i la Sostenibilitat Local (FEOSL), 
Serrano ha confirmat que ja s’han ad-

judicat i han començat a executar-se 
quatre dels onze projectes presentats 
per l’Ajuntament. D’aquests 4 projectes, 
dos els executen empreses locals. Els 
projectes adjudicats són: 1) aplicació 
de signatura electrònica avançada en la 
millora de processos administratius, que 
contempla l’accés electrònic dels ciuta-
dans als serveis públics. 2) Implantació 
de la seu electrònica i desenvolupament 
de la carpeta del ciutadà a la web muni-

cipal. Aquests dos projectes permetran 
que qualsevol ciutadà pugui fer gestions 
amb l’Ajuntament de forma electrònica 
i a través de casa: gestionar impostos, 
demana llicències, empadronar-se, ma-
tricular-se en els diferents cursos, etc. 
3) Xarxa d’interconnexió de centres 
municipals: es preveu la implantació 
d’una xarxa de banda ampla, amb tec-
nologia WIMAX, que uneixi els diferents 
edificis municipals que presten servei a 
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l’Ajuntament. Aquesta xarxa permetrà 
l’establiment d’una comunicació segura 
i flexible entre els usuaris dels edificis 
de l’Ajuntament i a més a més, podrà 
oferir als ciutadans una connexió a In-
ternet sense fils i de banda ampla a un 
preu reduït. 4) Arranjament de camins 
de muntanya a l’àmbit d’actuació previst 
és el que en l’actualitat es coneix com a 
“ruta del colesterol”.
Tanmateix altres cinc projectes estan en 
fase de licitació, que són els següents: 
treballs de rehabilitació de les instal-
lacions de climatització de l’edifici de 
l’Ajuntament, reforma i ampliació de 
la Deixalleria Municipal, reforma de la 
instal·lació d’enllumenat exterior de la 
zona de l’Eixample, recuperació medi-
ambiental i paisatgística de la Placeta 
del Porxo i reordenació d’un Punt Net 
per a la recollida selectiva de residus i 
dependència municipal per a reposició 
històrica de safareigs públics del carrer 
Salvador Cases, punt d’informació i 
menjadors socials.
Per últim, s’està treballant en la fina-

lització dels altres dos projectes que 
properament sortiran a licitació, la 
construcció d’un nou edifici de vestidors 
per al pavelló Salvador Boada i la pista 
poliesportiva coberta a la zona esporti-
va Les Planes i la millora de la zona de 
l’Areny del Molí.

Receptes
El Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament recorda la convocatòria al 
segon Concurs de receptes dels Mercats 
Municipals de la Diputació de Barcelona, 
que romandrà obert fins al 29 de maig 
i premiarà les batejades amb el nom de 
receptes “low cost”.

Nou cicle formatiu
L’Institut Daniel Blanxart impartirà, a 
partir del proper curs 2010-2011, un 
cicle formatiu de Grau Mitjà de “Con-
ducció d’Activitats Físico-Esportives 
en el medi natural, un cicle totalment 
novador i interessant que permetrà que 
el professional sigui capaç de conduir a 
clients per senderisme i rutes de baixa i 

mitja muntanya, en bicicleta o en cavall 
per itineraris en el medi natural. Per a 
més informació, podeu contactar al tel: 
93 778 0734.

Nova campanya
L’Ajuntament ha engegat una nova cam-
panya informativa sota el lema “L’art no 
TAKa”. És un projecte en el que diferents 
regidories de l’Ajuntament han treballat 
per tal d’aconseguir entre tots, també 
amb els nois i noies de les escoles del 
municipi, una Olesa lliure de pintades 
indiscriminades que taquen l’entorn 
més immediat i que malmeten façanes 
i mobiliari urbà.
Els promotors de la campanya són 
conscients que un artista ha de poder 
mostrar el seu art i per això ja es poden 
veure els espais “Aki pots”, llocs on es 
permetrà fer grafits sense autorització 
prèvia, que són els següents: c/de la 
Riera: pujant, el mur de l’esquerra 
(passat el c/de les Altures), al final del 
c/República Argentina, mur de l’escala 
cap al pas soterrat a la via dels FGC, c/ 

de la Riera, mur sota l’accés al carrer del 
Gas, al final del carrer República Argen-
tina, pas soterrat a la via dels FGC, plaça 
entre el carrer del Vallès i el carrer del 
Conflent: mur que delimita la plaça, la 
carretera de la Puda: mur de la pista al 
costat del Centre Cívic i per últim, la pla-
ça al costat de la rotonda cap a Vilapou: 
mur de delimitació de la plaça.

A un click
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
ha posat en marxa la 7a edició de la Pri-
mavera Fotogràfica del Baix Llobregat, 
un concurs que es va organitzar per pri-
mera vegada l’any 2004, i que té com a 
principal objectiu el potenciar i difondre 
els atractius turístics de la comarca. El 
tema d’enguany és “Els colors de la pri-
mavera al Baix
Llobregat” i els participants tenen temps 
fins al 21 de juny per enviar les seves 
fotografies a l’adreça electrònica: concu
rsfotografic@turismebaixllobregat.com 

Correu
Sin solución
Hace cuatro años que mi marido y yo 
tenemos graves problemas para dormir 
debido al ruido provocado por un bar que 
tenemos pared con pared con nuestra 
habitación. Hemos hablado con el ex 
alcalde Jaume Monné, con el jefe de la 
Policia Municipal, han precintado el local 
muchísimas veces y lo han vuelto a abrir 
muchísimas más y hemos presentado 
instancias al Ayuntamiento, pero todo 
ha sido en vano. El síndic de greuges 
nos escribió diciéndonos que como el 
problema en su momento estaba so-
lucionado (luego de precintar el local) 
daba el caso por cerrado. Le hemos 
respondido que no, que todo era una 
mentira de este Ayuntamiento y que el 
bar seguía y sigue abierto, por lo que 
ahora, han vuelto a abrir el caso. Esta-
mos esperando que actúe la ley porque 
el Ayuntamiento de Olesa no ha sabido 
ni ha querido solucionar esta situación (a 
pesar de haberse realizado mediciones 
de sonido y comprobar que no tiene la 
insonoración que marca la ley).
Como la esperanza es lo último que se 
pierde, espero que esta vez haya suerte 
y esta carta sea la excepción y solucio-
nen este conflicto. En definitiva, lo que 
buscamos es que el Ayuntamiento y el 
regidor de Seguridad Ciudadana haga 
correctamente su trabajo y que si no 
está capacitado para dicha tarea, pues 
debería meditar si no le viene grande 
su puesto de trabajo, que mantenemos 
entre todos los olesanos (incluidos no-
sotros).
Felicidad Barberan 

Aclariment
A la pàgina 115 del libre “Inspiració 
Olesana, 15 anys de Concurs de Poesia 
1995-2009” hi figura una poesia amb el 
títol “Viure i estimar”, la qual se m’ad-
judica a mi com autor de la mateixa i 
així mateix el Primer Premi de l’any 
1998. Durant la presentació del llibre 
esmentat fou una gran sorpresa per a 
mi la seva lectura; si més no, no vaig 
dir res. Pensava que algú de la junta em 
diria quelcom sobre el tema, però veig 

que han passat dies i ningú respira per 
enlloc. Davant d’aquest fet, crec que cal 
aclarir les coses i justament posar-les al 
seu lloc. Procedir a demanar disculpes 
a la senyora Antònia Oms Casals per 
aquest atzucac i després fer conèixer 
el nom de la poesia que va merèixer el 
Primer Premi l’any 1998 i que els apunto 
a continuació:

Mordessar la paraula, fusellar la veu
És molt més que depriment, patètica,
la fragilitat del fang que va fer l’home.
En nostra terra, un mot porta al repte

i si és prou alt, a matar un home per res.
No he comptat mai els anys, perquè a la fí

va ser ahir, quan vaig deixar a l’amic
estenallat en el seu silenci.

Que pesen com a costals de llenya verda,
tants anys d’esperances incomplertes.

Avui, la tristesa, no m’atia només per ell,
sinó pels que en qualsevol part del món,
cometen el crim de mordessar la paraula.

Fusellar la veu contra qualsevol mur,
deu ser com maridar en la frustració, o,
creure que fusellada la veu, ha de morir.
Si en el principi del Verb, ja era dempeus!

I fou una veu, la que cridà a Saulo.
I fou una veu, la que en la muntanya digué:

Beneurats els que tenen fam i sed de justícia.
Clares, netes i justes, ressonen les veus

que ens arriben des del seu silenci.
Serà terrible l’insomni dels que han fusellat
contra el mur, la veu d’un home, encara que

l’home de la veu fusellada, no cregués
que en el principi va ser el Verb.

Josep Sibina Alsina

Prou morts a la carretera!
Les entitats sotasignats d’aquesta car-
ta estem cansades de veure morts a la 
carretera. Recentment han continuat 
havent-hi atropellaments de ciclistes 
encara que aquests circulessin correc-
tament pel voral de la carretera. I no hi 
ha dia que passi sense algun mort en 
accident de trànsit, sigui conductor de 
vehicle a motor, ciclista o vianant. I és 
que això s’ha d’acabar. Les carreteres 
són de tots i calen mesures per evitar 
el màxim d’accidents.

Es vergonyós que no es faci complir 
l’actual llei de trànsit. Segons aquesta 
llei no es pot avançar un ciclista sense 
deixar una distància de 1,5 metres i es 
tracta d’una infracció greu que comporta 
la retirada de 4 punts del permís de con-
ducció. A què esperem per fer complir 
aquesta llei?
Una altra qüestió fonamental és que 
s’haurien d’establir sistemes de reducció 
de velocitat a tots els trams perillosos 
de totes les carreteres del nostre país 
i senyalitzacions que indiquin als con-
ductors de vehicles a motor que per allí 
també hi circulen ciclistes i, fins i tot, 
vianants, ja que moltes vegades aquests 
dos últims col·lectius no tenen cap al-
tra via alternativa, segura i ràpida, per 
on passar. Per tant, demanem espais 
separats físicament de la carretera per 
a vianants i ciclistes amb vies alterna-
tives exclusives per ambdós. I mentre 
aquesta tan desitjada separació arriba, 
com a mínim, els vorals de les carrete-
res s’haurien de mantenir tots nets i en 
bon estat per a permetre-hi la circulació 
d’aquests col·lectius ja esmentats.
BACC (Bicicleta Club de Catalunya), 
Bici Baix Llobregat, Catalunya Camina 
(Associació pels Drets del Vianant), 
CCUB (Coordinadora Catalana d’Usua-
ris i Usuàries de la Bicicleta), Federació 
Catalana de Ciclisme i P(A)T - Prevenció 
d’Accidents de Trànsit 

IVA
El sistema de deducció de l’IVA dels 
impagats és molt costós per als petits 
empresaris, tant per les exigències bu-
rocràtiques (reclamació judicial, etc), 
com pel petit import de les factures, 
el que fa que molts IVAs es paguin a 
Hisenda, quan l’empresari ni l’ha cobrat 
ni el cobrarà. Això comporta una pèrdua 
que, a més, no es pot deduir com a tal. 
Caldria trobar la fórmula per a simplifi-
car-ho i que el petit empresari (la major 
part comerciant) no tingués que menjar-
se aquest impost no cobrat i, a sobre, 
pagar un impost de benefici sobre un 
resultat no produït. Salutacions.
Joan Prat

Robos
En estos días estamos padeciendo una 
serie de robos en los  trasteros de nu-
estra localidad, principalmente en Las 
Planas, Los Closos, la Central, la zona 
del Lidl y en el Poble Sec. Y por si esto 
no fuera poco, que sientas impotencia 
porque hayan dañado tu propiedad pri-
vada, también sientes la indefensión por 
parte de los cuerpos de seguridad del 
Estado. Primero la Policía local de Olesa 
te dice que estas cosas no las llevan 
ellos y que tienes que ir a los Mossos 
d’Esquadra en Martorell. Después, en la 
página de Internet  de los Mossos pone 
que tú puedes realizar tus denuncias por 
Internet para agilizar los trámites y que 
sólo yendo allí a ratificarla ya está. Cu-
ando llegas allí te dicen que “no vale de 
nada” y que tienes que esperar tu turno 
para volver a  poner la denuncia. En las 
propagandas que hay en la comisaría  
pone que tardarán menos de media 
hora en recoger tu denuncia, eso si no 
te pasa como a mí y  te toca el cambio 
de turno de los funcionarios y estás más 
de dos horas para poner una denuncia. 
Por lo visto eran una banda que ya han 
sido detenidos.
Lupe Ros

Olesa actual
Quisiera hacer una pequeña exposición 
de la calidad de vida que tenemos en 
Olesa, la cual nuestros políticos se sien-
ten tan orgullosos de su gestión y parece 
que además nos consideran ciegos que 
no vemos la realidad del día  a día.
Tema deportivo: Olesa está en grave 
déficit de un gran centro deportivo 
municipal, cosa que ya tienen todos los 
pueblos de alrededor aún con menos 
habitantes. Es vergonzoso que la gente 
tenga que desplazarse a Abrera y digo 
Abrera porque es el centro deportivo que 
más gente de Olesa va, alrededor de mil 
personas si no más, es una barbaridad. 
¿No es éste acaso un número suficiente 
para que prioricen la construcción de un 
gran centro deportivo de una vez por 
todas ya?, ¿a qué esperan? Pues se ve 
que no tienen ni idea y se les ocurre 
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Correu (cont.)
hacer un estudio sobre las necesidades 
deportivas del pueblo... ¡madre mía, 
qué incompetencia!, si todo el mundo 
lo sabe, menos ellos, se ve. La oferta 
de gimnasios en Olesa es cara y poco 
variada de hacer actividades diferentes 
dentro de una misma instalación. Los 
que hay, ofrecen pocas cosas y son 
viejos.
Tema calles: cada año se ve que hacen 
estudios de movilidad, sólo se ha de ver 
el que se encarga de este tema, el Sr. 
Alonso, qué énfasis le pone a las cosas, 
en fin me parece que cada año peor. 
Las calles cada vez están peor, aceras 
rotas, estrechas, y que no haya nadie 
que sea capaz de pegar un puñetazo en 
la mesa, y decir basta, y dar cuenta del 
asco que da pasar por muchas calles 
que están igual que hace cuarenta años 
y podría citar muchísimas de ellas, que 
todo el mundo ya conoce, sobre todo la 
avenida Francesc Macià que ahora se ve 
que ha pasado a ser de jurisprudencia 
municipal. Y ya veis, han hecho aceras 
de 50 cm., que la gente tiene que ir en 
fila india y ya no digo con carritos y sillas 
de ruedas donde es imposible circular. 
Tema supermercados y centros de ocio: 
la oferta de supermercados es poca y 
poco variada. La cosa más extraña es 
que en un mismo pueblo, más concreta-
mente en dos kilómetros en línea recta, 
haya tres supermercados de la misma 
empresa (Dia), cosa extraña, ¡vaya mo-
nopolio que tienen montado! En cam-
bio, en todos los pueblos colindantes la 
oferta es variada o sea diferentes su-
permercados (Mercadona, Eroski, etc.), 
cosa extraña también lo del Eroski de 
Olesa porque conserva lo de Caprabo, 
me parece que es para conservar los 
precios más caros ya que este pueblo 
se ve que es de alto standing, y puede 
pagar las cosas más cosas caras que 
en otros pueblos a 3 km. de distancia 
(Abrera). El Mercadona de Abrera está 
lleno de gente de Olesa, me parece que 
al final seria mejor dar los impuestos 
al ayuntamiento de Abrera, porque nos 
ofrece más servicios que el nuestro.
Lo del ocio es también otro caso de 
despreocupación del Ayuntamiento 
respecto al pueblo. Nunca se han preo-
cupado de reservar terrenos para ubicar 
algún centro comercial con centros de 
ocio, cines, etc., lo normal en muchos 
pueblos de alrededor. Aquí lo importante 
ha sido hacer pisos y más pisos y como 
hay pocos pues hagamos un ARE para 
meter aún mas gente en el pueblo, que 
somos pocos y ofrecemos muchas cosas 
para que vengan.
En fin ésta es mi reflexión, que creo 
que es la de mucha gente, pero que 
muchos hablan en petit comité pero 
nadie es capaz de quejarse. A ver si ya 
les da vergüenza, como a mí me da, que 
vivo aquí desde siempre y he visto todo 
el deterioro en todos los aspectos que 
ha sufrido el pueblo con el paso de los 
años. Olesa, pueblo tercermundista en 
referente a servicios, ¡qué vergüenza!
JLB
 
Pesar
Desde la Asociación de propietari-
os afectados por el ARE de Olesa de 
Montserrat, lamentamos la pérdida de 
una de nuestras asociadas, la señora 
Rosa Alcón Gil y queremos expresar 
nuestro pesar y acompañar en estos 
difíciles momentos, a los familiares y co-
nocidos de nuestra estimada asociada, 
una gran persona llena de humanidad a 

la cual recordaremos siempre.
Asociación de propietarios afectados 
por el ARE

La Passió de Sant Quin-
tí. El Romànic industrial. 
Castell...
Ens costava al Tomás Irigaray i López 
i l’Antonio Mora Vergés, localitzar Can 
Pedrerol de Baix dins quina propietat 
es troba l’ermita de Sant Quinti. Ens 
saludava un rètol: “Propietat privada, 
prohibit el pas”.
L’any 1.913 el Josep Salvany i Blanch, 
recollia imatges d’aquesta ermita, que 
situava però en el terme del Papiol. La 
casa i la petita capella, es conserven, 
quasi 100 desprès perfectament. L’in-
dret però, situat avui dins d’un polígon 
industrial, i afectat pel pas de totes les 
infraestructures imaginables, fora del 
tot irreconeixible pel fotògraf genial, 
nascut a la veïna població de Martorell. 
El sant d’Amiens, a França (on segons la 
tradició va morir decapitat al segle III), 
va ser objecte d’una discutida passió, 
que va acabar amb la seva execució, que 
- com totes les execucions - va ser un 
acte de vilesa. Amb tot el Sant va morir 
una única vegada.
L’ermita romànica del segle XII, d’una 
nau, amb planta rectangular i volta amb 
absis i absidiola, amb campanar de ca-
direta per a dues campanes, i de la que 
s’afirma que mai ha esta restaurada, 
situada sota els ponts on conflueixen 
les autopistes de Barcelona i Girona, 
damunt del llit del riu Llobregat, pateix 
totes les hores del dia, i tots els dies de 
l’any, el soroll infernal d’aquesta artèria 
de comunicació - de peatge- en aquest 
país de peatge que des de fa mil anys 
s’anomena Catalunya. 
A Catalunya tenim una bona part del 
patrimoni històric situat en polígons 
industrials; les grans cases que dis-
posaven d’ermita es localitzen sempre 
apartades dels nuclis de població, i quan 
en el modern planejament urbanístic es 
planteja separar les activitats de fabri-
cació dels espais dedicats a vivenda, 
indefectiblement les naus s’alcen al 
costat de les ermites. Això dona lloc a 
un fenomen que nosaltres qualifiquem 
com el romànic industrial. Dissortada-
ment el bon estat de Sant Quintí, és 
l’excepció i no la norma. Honestament, 
en una Catalunya lliure difícilment es 
podria fer pitjor. 
Antonio Mora Vergés 

Resposta als convergents 
decebuts
Voldria agrair als autors de la carta 
publicada al 08640 del passat mes de 
març, adreçada al Grup Municipal de CiU 
que forma part de l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament d’Olesa, l’oportunitat de 
reflexionar sobre allò que pot estar bé 
o no tant bé en relació al nostre treball
municipal.
El detonant de la critica rau en la inter-
pretació d’un paràgraf d’un escrit meu, 
publicat en un “Parlem-ne” de l’Agrupa-
ció local de CiU de fa uns mesos, on ex-
posava la situació urbanística irregular 
de Can Singla i la solució que s’entreveia 
per solucionar-la. Deia textualment al 
escrit: “Aquest atorgament (referint-me 
en concret a l’atorgament de permisos 
de naus compartimentades on la nor-
mativa especificava “naus aïllades”) es 
va fer, probablement, amb la confiança 
de que ja s’arreglaria en el seu moment 
la situació adaptant la normativa, cosa 

que no es va arribar a fer mai”.
Els autors de la carta em pregunten si, 
amb aquest paràgraf, estic dient “que 
l’Ajuntament va donar permisos per a 
construir que no complien la normativa 
legal amb la confiança que en el temps 
ja s’arreglaria ...?” Doncs si, estic dient 
que l’Ajuntament va donar permisos 
irregulars, però també dic més coses a 
l’afegir, en concret, que això s’hauria fet 
així, probablement, (com una hipòtesis 
de bona fe, atès que no disposo d’altres 
elements per pensar una altra cosa) amb 
la confiança de que ja s’arreglaria en el 
seu moment la situació (no de qualsevol 
manera) sinó adaptat la normativa (no 
únicament amb el pas del temps). Si 
es vol, són matisos, però crec que són 
matisos importants a ressaltar.
Perquè, què més és pot dir? Als qui no 
els satisfà la hipòtesi realitzada els hi 
diria que si tenen proves d’altres evidèn-
cies que, per favor, me les facin arribar 
ben aviat de forma fefaent, per poder 
cuidar-me de donar-hi curs amb tota 
la diligencia que sàpiga per veure d’es-
catir les responsabilitats de tot ordre. 
Algú també dirà (de fet ja s’ha dit), que 
aquesta és la meva obligació; doncs pot-
ser si que ho és, en part també, la meva 
obligació. Però també ho és que jo no 
he sabut veure a qui s’han de demanar 
les responsabilitats ni com.
I és que jo (tot i que els convergents 
decebuts reconeixen les meves quali-
tats resolutives, cosa que agraeixo), no 
n’he sabut més. Tinc les meves pròpies 
limitacions, com les tenim tots, no és 
cert?.
Del que interpreto de la carta dels “con-
vergents decebuts”, sembla que pensen 
que, com que han estat els governs an-
teriors els causants del desgavell, els hi 
sap greu (diuen textualment) que jo hagi 
d’intentar “desentortolligar la troca que 
altres varen enredar”.
I doncs, que volem?. Volem veure gent 
condemnada amb sentència ferma d’un 
tribunal? Això ens farà més feliços?.
Que volem exactament? Que no s’intenti 
res i tot continuí com abans deixant als 
industrials de Can Singla amb la incer-
tesa de quina és la seva situació legal i 
del que pot passar davant de qualsevol 
accident o incident imprevisible?
Què volem encara més exactament? 
Que els propietaris iniciïn un procés 
de reclamacions patrimonials amb 
el risc que això comporta, no només 

per l’Ajuntament com institució o pel 
descrèdit dels seus gestors tècnics i 
politics d’abans i/o d’ara, sinó també 
pel poble en definitiva, si per alguna 
raó sortís l’Ajuntament condemnat de 
tal manera que s’hagués de restituir la 
legalitat vigent enderrocant el que està 
construït?
El més important en el tema de Can Sin-
gla és intentar cercar solucions d’equilibri 
que ens permetin resoldre l’embolic de 
la forma més satisfactòria pels afectats 
i menys onerosa per a tots plegats. I a 
aquesta feina esmerço els esforços que 
puc. És això poc satisfactori? És motiu 
per estripar-se els vestits?.
Hem sap greu que el meu posicionament 
hagi portat a algunes persones ha sen-
tir-se decebudes. Ho lamento sincera-
ment. No ho voldria. Així que, si donen 
la cara, quedo a la seva disposició per 
explicar amb més detall allò que guia el 
meu treball, i per extensió, el dels meus 
companys de CiU de l’actual Equip de 
Govern al servei del interès general i en 
benefici d’Olesa. Molt afectuosament.
Ramon Pons
Regidor de Planejament e Infraestruc-
tures

ARE
En nom de l’Associació de Propietaris 
Afectats per l’ARE d’Olesa de Montserrat 
i després de llegir en mitjans de comuni-
cació d’àmbit local i comarcal les decla-
racions de l’actual alcaldessa, així com 
d’altres polítics que diuen per activa i per 
passiva que properament es farà una es-
cola dins dels terrenys destinats a l’ARE, 
volem donar resposta amb aquests dos 
punts que us adrecem.
Els terrenys que el planejament destini a 
l’ús docent o altri, i que l’Ajuntament hagi 
de cedir a la Generalitat, per a la cons-
trucció del corresponent equipament, 
prèviament han de ser de titularitat de 
l’Ajuntament. Sense títol de propietat, 
lliure de càrregues urbanístiques o altri, 
la intervenció de la Generalitat no ac-
ceptarà cap cessió ni iniciarà cap tràmit 
de despesa, atès que no podrà emetre 
la preceptiva acta prèvia de replanteig, 
on ha de constar la “lliure disponibilitat 
dels terrenys”.
L’Ajuntament disposarà de la titularitat 
dels terrenys quan s’hagi perfeccionat 
el Projecte de Reparcel·lació, que ni 
tant sols s’ha iniciat, i s’hagi urbanitzat 
aquella part (com a mínim) de sector, 

Un passeig per la història Foto: AMV
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amb tots els seus serveis ad hoc, que 
requereix la posta en marxa del projec-
tat equipament.
I finalment, atenent a l’oposició de 
l’Associació de Veïns, així com als re-
cursos presentats davant dels Tribunals 
i pendents de resolució, no és fàcil ni 
còmode ni molt menys recomanable, per 
la mateixa Generalitat (mitjançant l’In-
casol) iniciar hores d’ara cap expedient 
de reparcel·lació del sector. Per tant, i 
dit amb tots els respectes, el que diu la 
senyora alcaldessa, no son sinó decla-
racions de bona (?) intenció. 
La senyora alcaldessa, igual que l’ante-
rior Alcalde i també molt especialment 
l’inefable i sempitern Regidor d’Urba-
nisme, prediquen urbi et orbi que de-
terminats equipaments municipals es 
situaran al sector de l’ARE. Confonen 
el què són equipaments (o sistemes) 
locals amb equipaments (o sistemes) 
generals. Els terrenys que es destinin 
a l’ús comunitari en el sector (com en 
qualsevol altre de sòl urbanitzable de 
qualsevol altre municipi) ho són per 

atendre les necessitats funcionals del 
propi sector, i en cap cas per atendre 
necessitats del conjunt de la població. 
És la diferència entre un sistema local i 
un sistema general. Si l’Ajuntament no 
disposa de terrenys per situar-hi els 
sistemes generals, és que no ha fet els 
deures durant molts anys. Cosa que, 
d’altra part, coneixem sobradament els 
olesans i les olesanes.
O potser es tracta d’un discurs pervers, 
per confondre a tota la població respec-
te de les suposades bondats de l’ARE, 
predicant que ha de servir per eixugar 
les nombroses deficiències de patrimo-
ni municipal, i per atendre necessitats 
de cabdal importància pel conjunt de 
la població, i així contaminar l’oposició 
responsable dels veïns? Es tracta en 
definitiva, una vegada més, de donar 
cobertura als interessos del sector 
immobiliari de la població, passant pel 
damunt dels interessos de la Ciutat i dels 
seus habitants? Ho ignorem. 
Associació de Propietaris Afectats per 
l’ARE d’Olesa de Montserrat

A nuestra edad... proble-
mas cotidianos de gente 
cotidiana
La sociedad de hoy en día nos hace 
crear unos estereotipos que hacen que 
vivamos cada día de una forma muy di-
ferente, a la que realmente queremos 
vivir. Eso nos enseñaba Sam Mendes, 
en su película “American Beauty”. La 
gente aparentamos lo que en realidad 
no somos.
Todos nosotros tenemos nuestros pro-
blemas. El que nos dispensa la gasolina 
cada día, la que nos cobra el diario en el 
mismo quiosco de siempre, la que nos 
atiende en el banco cuando vamos a sa-
car dinero o el que nos sirve el café cada 
mañana antes de entrar al trabajo.
Nuestros problemas vienen marcados 
por los objetivos fijados. Soñamos con 
hacer aquello que dé un vuelco a nuestra 
vida. ¿Quién no ha soñado que le toca-
ba el Gordo de Navidad? ¿Quién no ha 
pensado en que un día, no muy lejano le 
tocaría un ascenso en el trabajo? ¿Quién 

no ha pensado en pasar toda la vida jun-
to a la persona que quiere? Y por mucho 
que luchemos, la mayoría de veces no 
conseguiremos nuestros objetivos... Ni 
nos tocará el Gordo de Navidad, ni as-
cenderemos en el trabajo y nos veremos 
solos sin la persona amada. 
¿Por qué? Porque las personas acaba-
mos queriendo objetivos inmediatos. Es 
decir, queremos que nos toque la lotería 
ya, queremos el ascenso laboral ya y 
nos frustramos al no conseguirlo. El otro 
día me contaban que el problema no es 
marcarnos objetivos, sino el sistema en 
cómo queremos lograrlos. Esta persona 
me contaba que hay dos tipos de forma 
de enfocarlo y me hacía un símil fut-
bolístico. Podemos utilizar el “Sistema 
Florentino”; es decir mucho esfuerzo 
buscando resultados inmediatos, o el 
“Sistema Guardiola”, que consiste en 
ser constantes y aunque haya baches, 
esperar que los resultados lleguen.
Futbolísticamente, ya os digo que soy 
madridista. Después de esta reflexión de 
la vida, declaro que mi vida la enfocaré 
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con el “Sistema Culé”. ¿O es que a estas 
alturas alguien duda de lo conseguido 
por el equipo de Guardiola?
Alex Valiente

Primera pel·lícula
Sabíeu que la primera pel·lícula que es 
va projectar a Olesa, va ser a Ca l’Oriol?. 
Les pel·lícules eren mudes, com tothom 
sap, però s’acompanyaven de música, 
generalment, de piano. La primera re-
alització cinematogràfica presentada al 
públic per Louis Lumière fou a París el 28 
de desembre de 1905 amb la pel·lícula 
“Arribée du train à la ciutat”. Es diu que 
aquesta primera representació solament 
hi varen haver unes 30 persones i que 
Lumière ho va presentar com a inno-
vació científica, més que com un nou 
sistema d’espectacle. Amb tot, però, la 
producció en quantitat i d’un valor no-
table, de seguida va venir d’Amèrica, de 
la ciutat de Los  Angeles i d’un suburbi 
anomenat  Hollywood.
El primer lloc on es va passar una pel-

lícula muda a Olesa va ser a la fonda 
Oriol, llavors instal·lada on després hi 
va haver la sastreria Arcarons, carrer 
Anselm Clavé, 159. Va passar d’una 
manera més formal al Teatre Principal, 
regentat per Josep Colom. L’import de 
l’entrada era de 25 cèntims i a la ma-
teixa tarda es feien dues sessions, la 
primera acabava a les 7, sortia tota la 
gent i en començava una altre sessió 
de nou amb el mateix programa. El Sr. 
Colom, animat per l’èxit, va fer cons-
truir el local que durant anys, ha tingut 
el nom de Salón Goya, inaugurat l’any 
1918, on primer es va construir la sala i 
després l’escenari. Al terreny, abans de 
construir-hi el local, ja s’hi va fer cinema 
a les nits d’estiu. Ara en aquest lloc hi 
ha una sucursal de La Caixa, Anselm 
Clavé, 147.
Lluís Duran i Duran

Parque
En estas fotos se pueden ver algunos 
ejemplos del estado de conservación de 

nuestros parques, en este caso, el del 
Estatut. Lo que aparece allí debería ser 
un balancín pero sólo queda el esqueleto 
en el que se suben todo tipo de niños 
desde bebés que naturalmente se hacen 
daño, hasta grandulones que se ponen 
de pie y saltan desde ahí. La otra foto 
muestra la escalera de un tobogán al 
que como se puede apreciar, le faltan las 
sujeciones de un lado con la posibilidad 
de que cualquier niño se pueda pillar 
una mano.
L.R.
Poble Sec

Sou
Sr. Monné: llegint el 08640 del mes de 
març vaig trobar bastant dissortada la 
seva frase “que la reducció del seu sou 
el farà fer una feina complementària 
per igualar el que cobrava fins ara”. 
Són moltes les persones que no cobren 
40.000 euros l’any i que voldrien trobar 
una feina, ja no complementària. De 
vegades sense voler, podem ferir a les 

persones. L’estructura de vida, Sr. Mon-
né, en els temps actuals, hem d’atiar-la 
segons les circumstàncies. No escric 
aquestes lletres com oposició, sinó com 
a ciutadana d’Olesa.
Maria Mercè Boada i Serra

Tanatori
En les últimes setmanes a tots els medis 
de comunicació d’àmbit local i comarcal, 
s’ha fet molt ressó amb la noticia de la 
concessió i construcció de les noves de-
pendències de serveis funeraris a Olesa. 
Aquesta obra faraònica que pretenen 
construir constarà d’unes capelles de 
vetlla de difunts, forn crematori, ofici-
nes, garatges, dispensadors de menjar i 
begudes, floristeria , expositors, etc. ... 
Tot això anirà ubicat al solar de l’entrada 
del Cementiri de Can Singla i serà ges-
tionat per una empresa privada, previ 
concurs de mèrits. Aquesta externalitza-
ció es fa al·legant que el poble manca de 
instal·lacions i dependències adequades 
per realitzar aquest tipus de serveis amb 

Correu (cont.)
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condicions i que el servei de cementiri 
sempre ha sigut deficitari. Això és el que 
ens volen fer creure, però la veritat i la 
realitat és una altre! La realitat és que 
aquesta concessió s’atorgarà a dit amb 
una empresa amb seu a Martorell previ 
pacte sota mà. Amb aquest pacte, Olesa 
regalarà tots els drets d’explotació dels 
serveis funeraris durant els propers 45 
anys. Només cal dir que a canvi, l’Ajun-
tament el que rebrà rondarà sobre els 
1.500 € anuals, i que amb això no es 
paga ni una ampolla de cava amb les 
que brindar desprès d’aquest magnífic 
pacte per alguns. 
Qui guanya amb aquesta externalitza-
ció? Per què com sempre és el poble el 
que hi perd? Quin interès poden tenir 
alguns regidors i l’Equip de Govern en 
externalitzar aquest servei, fent-ho 
contràriament als informes presentats 
quan el cementiri és dels pocs serveis 
que aporta benefici a les arques muni-
cipals? Quin interès te l’Equip de Govern 
en desfer-se del patrimoni públic, quan 
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l’únic que tenia que fer era una ampliació 
del servei amb condicions? Per què de 
cop i volta el millor lloc per albergar el 
projecte és el solar de Can Singlà quan 
ja s’havia desestimat varies vegades 
perquè no es troba en una zona prou 
accessible i mol lluny del nucli urbà? 
Com anirem a vetllar als nostres si es-
tan a més de 5 km. de casa nostra en 
mig de res? Quin serà el augment de 
les taxes de manteniment, inhumació i 
exhumació? Seran tan abusives com a 
la resta de pobles gestionats per l’em-
presa abans esmentada? I què passarà 
amb els ciutadans que no puguin pagar 
aquestes tasques? Llençaran les restes 
dels seus familiars difunts a la fosa 
comuna com si mai agusessin existit? 
Perdran la titulació de la concessió dels 
nínxols familiars? La reduiran a la meitat 
pel mateix preu con a la resta de pobles 
de les rodalies? Per què una cosa tan 
important com són els nostres difunts 

han de ser privatitzats? Què passarà 
amb el cementiri vell? Aquest ja no el 
vol ningú?
La veritat es que no entenc res! Quan de 
temps tindrem que patir aquestes pres-
ses de pel per part dels polítics que ens 
governen? Com senten que un regidor 
que es defineix com socialista i d’esquer-
res criat a la falda del sindicalisme jugui 
sempre a favor de l’empresa privada? 
Com senten que aquest tractes a favor 
siguin consentits i aplaudits per la resta 
de l’Equip de Govern? Molts d’ells socia-
listes, d’esquerres i d’altres comunistes 
i verds. Es tindrien que avergonyir de sí 
mateixos i de com estan destrossant el 
nostre poble.
Maite P. Q.
Sant Bernat

Agradecimiento
La noche del día ocho al nueve de abril 
pasado se produjo un incendio, todavía 

no se sabe si fortuito o no, en el garaje 
de mi casa en la calle Colón, el cual pro-
vocó, además de la destrucción comple-
ta de un turismo que estaba aparcado 
en él, considerables daños materiales 
en el mismo garaje y otras partes del 
edificio, llegando incluso en algún mo-
mento a peligrar la integridad física de 
las personas, especialmente las de la 
planta baja.
El motivo de hacerles llegar esta nota 
es querer mostrar mi agradecimiento a 
todas las fuerzas que intervinieron en la 
extinción del fuego: la Policía Local que 
fueron los primeros en llegar; Mossos 
d’Esquadra, servicio de ambulancias 
que nos trataron perfectamente en 
todo momento, y muy especialmente al 
Cuerpo de Bomberos de la Generalitat 
del parque de Martorell, que hicieron 
una auténtica demostración de rapidez, 
contundencia y eficacia, en definitiva, de 
profesionalidad, de la que yo mismo fui 

Correu (cont.)
testigo en primera fila. 
Muchas gracias a todos ellos. Pero por 
encima de todos, quisiera expresar 
mi mayor agradecimiento a nuestros 
vecinos y amigos Joan y Neus, que a 
pesar del peligro que corrían, tuvieron 
el valor y sangre fría de iniciar el aviso a 
todos y evitar así que pudieran suceder 
desgracias más importantes. ¡Gracias!
Manel Garcia i Sabater

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

Va passar
Religió i turisme junts?
La Passió d’Olesa va assistir a les Prime-
res Jornades Universitàries de Turisme 
Religiós que es van celebrar a l’Abadia de 
Montserrat, els dies 5 i 6 de març.

Han guanyat un altre 
cop?
Els passats dies 25, 26, 27 de març va 
tenir lloc al col·legi La Salle-Bonanova 
una nova edició d’Exporecerca Jove. Un 
any més els alumnes de secundària de 
les Escolàpies hi varen participar. I el 
cas és que ja fa més de deu anys que 
no hi falten. Aquest certamen és a ni-
vell internacional i hi participen escoles 
d’Argentina, Brasil, Bèlgica i Geòrgia, 
per exemple. La temàtica dels treballs 
és molt diversa però l’atenció està, 
sobretot, en aquells de les àrees de 
ciències naturals i tecnologia. També 

es presenten treballs d’humanitats i de 
l’àmbit lingüístic. La tasca de recerca 
dels alumnes, així com la defensa que  
fan del seu treball davant els diferents 
jurats o de tothom que mostri curiositat, 
és l’eix principal del concurs. En els anys 
que porta participant les Escolàpies, han 
tingut molts treballs premiats en dife-
rents categories i en diferents camps. 
El més important, però, és l’experiència 
viscuda no només en quant als aprenen-
tatges assolits per part de l’alumne sinó 
l’intercanvi de vivències amb altres par-
ticipants de llocs tan diferents al nostre. 

Enguany les Escolàpies han aconseguit 
dos premis, un a primer i l’altre a segon 
cicle d’ESO. A la foto, d’esquerra a dre-
ta: Patricia Albalà, Andrea Santos, Yaiza 
García i Carla Morillo. Enhorabona!

T’inspira Olesa?
El 20 d’abril es va presentar el llibre 
“Inspiració olesana”, editat gràcies a 
un ajut de l’Obra Social Caixa Sabadell 
dins els 36ens Premis Caixa Sabadell, 
que han repartit un milió d’euros entre 
136 entitats sense ànim de lucre de cinc 
comunitats autònomes. Aquesat obra es 
tracta d’un recull dels poemes guanya-
dors de les 15 edicions del concurs de 
poesia organitzat per l’Associació de 
Voluntaris d’Olesa. Una iniciativa que 
es va posar en marxa l’any 1995 i que, 
comprovada la seva acceptació, s’ha 
perllongat en el temps fins arribar a 
consolidar-se.

Com sortirem de la crisi?
La USOC ha organitzat el passat 13 
d’abril una assemblea de delegats i 
delegades del Baix Llobregat Nord a 
Olesa per tal d’analitzar l’impacte de 
la crisi a la comarca i discutir les pro-
postes del sindicat en aquest tema. 

Antònia Gil, Secretària general de la 
USOC a Catalunya, ha explicat que “la 
sortida de la crisi passa per la recupe-
ració de l’ocupació, que la gent torni a 
treballar és la clau de volta de tots els 
problemes”. Gil ha denunciat la “manca 
de polítiques preventives contra la des-
industrialització de moltes comarques de 
Catalunya. Fa molts anys que denunciem 
aquesta situació i fins fa pocs mesos, i 
a conseqüència de la crisi, la classe po-
lítica no si ha posat les piles”. La USOC 
reivindica una sortida no traumàtica de 
la crisi, és a dir, que els treballadors no 
paguem les conseqüències d’una crisi 
que no hem provocat. A l’assemblea s’ha 
presentat un decàleg de propostes en 
aquest sentit.

On quedem?
“Cites.bcn” és el nom de la prime-
ra novel·la de l’escriptora olesana 
Montserrat Casas, que va presentar a 
la Biblioteca el passat 22 d’abril. L’es-
criptora va nàixer a Manresa al 1970, 
és diplomada en teràpia ocupacional i la 
seva primera obra va ser finalista del IV 
Premi de Novel·la Olga Xirinacs 2010.
El llibre gira en torn a les històries de 
tres dones i tres homes que tenen una 
cita el mateix dia, a la mateixa hora 
i al mateix lloc. L’atzar impedeix que 
cap d’ells no es trobi amb la persona 
amb la qual havia de coincidir, però el 
desconegut amb que s’ensopeguen els 
portarà a l’aventura de descobrir-se 

ells mateixos. En al seva recerca, però, 
remouran antics fantasmes que havien 
quedat còmodament adormits. 

Quines coses mouen la 
teva vida?
L’olesana Maria José Barroso ha compilat 
el llibre “El que mou la meva vida” on 27 
catalans destacats de diferents àmbits 
han accedit a compartir quina és la seva 
força interior, què condueix les seves 
vides i quines són les seves creences. El 
llibre recull els testimonis de Lluís Bas-
sat, Ernest Benach, Eudald Carbonell, 
Carlos Checa, Marta Corachán, Josep 
Cuní, Juani de Lucía, Manuela de Madre, 
Santiago Dexeus, Valentí Fuster, Roger 
Grimau, Judit Mascó, Gabriel Masfurroll, 
Federico Mayor Zaragoza, Gemma Men-
gual, José Montilla, Sita Murt, Mónica 
Naranjo, Pedro Nueno, Josep Oliu, Mag-
da Oranich, Miquel Roca, Núria Sardá, 
Adolf Todó, Rosa Tous, Miquel Vilardell i 
Jorge Wagensberg.

Escolàpies sempres guanya          Foto: MN

La Passió a Montserrat                 Foto: MMB

Idees per sortir de la crisi                  Foto: USOC

Montse Casas                               Foto: 08640

Maria José Barroso                             Foto: PEPresentació del nou llibre de poesies Foto: ES
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Barroso és Llicenciada en Periodisme per 
la UAB, ha treballat com a periodista en 
ràdio i ha col·laborat en diversos mitjans 
de premsa gràfica. Actualment, es res-
ponsable de comunicació en el sector 
editorial.

Com va anar Sant Jordi?
La setmana del 19 al 23 d’abril, l’Escola 
Puigventós ha celebrat la seva segona 
Setmana Cultural. Durant aquests dies 
els nens i nenes del centre han pogut 

gaudir de diferents tallers i activitats 
al voltant de l’eix transversal del curs: 
manualitats, cuina, música...sense obli-
dar les jornades esportiva i de jocs de 
lògica-matemàtica en les que van poder 
comptar amb la col·laboració d’alumnes 
de l’ Institut Creu de Saba. La setmana 
ha culminat amb una lluïda diada de Sant 
Jordi que ha estat marcada per la repre-
sentació de l’obra de teatre: “Animalets” 
a càrrec de la companyia Galiot (teatre 
de titelles) organitzada per l’ AMPA de 
l’escola. La participació de les famílies ha 
fet possible, un any més, que els llibres 
fossin els protagonistes del dia.
 
On van pujar?
L’Associació de Mares i Pares d’Alum-
nes del CEIP Puigventós van organitzar 
el segon Aplec Popular al Puigventós 
el passat dissabte 24 d’abril, amb la 
participació de més d’un centenar de 
persones. Després d’arribar a la antiga 
masia de Can Puigventós (tot el camí de 
va estar senyalitzat amb els noms dels 

llocs i de la flora més representativa de 
l’entorn), es va organitzar un esmorzar 
amenitzat amb sardanes olesanes i tot 
seguit, una biòloga voluntària de l’Asso-
ciació d’Amics del Centre de Recuperació 
de Fauna de Torreferrussa va realitzar 
una xerrada sobre les gestions realitza-
des des de l’arribada d’un animal dins al 
moment del retorn a la natura. Finalit-
zada la xerrada, es va alliberar un aligot 
que havia estat ferit per un caçador i 
havia passat cinc mesos al centre. 

De què va “la reunión”?
L’olesana Montse Cambronero va pre-
sentar a Olesa la seva primera novel·la 
titulada “La reunión”, que ja ha exhaurit 
els exemplars de la seva primera edició 
a l’octubre passat. Segons l’autora, 
l’idea del llibre va sortir d’una anècdota 
familiar i parla sobre les estranyes re-
unions entre diferents personatges en 
un mateix lloc i un mateix dia, però en 
èpoques diferents. Cambronero ja està 
preparant la segona part del llibre.

Llop estàs?
No hi ha llop, però sí bosc. El CEIP Ferra i 
Esteva, que pertany al pla d’escoles ver-
des, ha fet el seu propi bosc mediterrani 
amb la participació d’alumnes i profes-
sors que han plantat diferents espècies 
autòctones al pati de l’escola. D’aquesta 
manera, els alumnes podran conèixer 
la flora i la fauna catalana sense sortir 
de l’escola. Per altra banda, el col·legi 
va aprofitar la setmana cultural de Sant 
Jordi per continuar amb l’eix d’enguany, 
l’astronomia, i així durant aquells dies 
el Ferra va treballar amb el món dels 

planetes, el sistema solar i tot això que 
sembla llunyà però que s’intenta conèi-
xer de molt a prop. Enhorabona!

On van peregrinar?
Un any més, l’Arxiprestat de Montserrat, 
al qual pertany Olesa, ha celebrat la vint-
i-tresena peregrinació a Montserrat. El 
dissabte 17 d’abril, el grup va fer una 
pregària conjunta, el va rebre el pare 
abat i van tindre l’eucaristia celebrada 
amb diversos mossens de l’arxipres-
tat.

On veu anar a cantar?
Taradell va ser el lloc escollit per realit-
zar la 3ª cantata de la 6ª zona de l’Asso-
ciació d’escoles de música de Catalunya 
i que va comptar amb una important 
participació d’alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Olesa. Tretze escoles 
de música van mostrar el fruit del seu 
treball artístic acompanyant el relat del 
compte “El nen enamorat de la lluna”. 
Al voltant de 2000 familiars i amics dels 
participants van contribuir amb 3 euros 
per persona (el valor de l’entrada).
Les escoles participants van ser de 
Manresa, Olesa, de Roda de Ter i L’Esqui-
rol, Sant Joan de Vilatorrada, Taradell, 
Vacarisses, Abrera, Berga, Cardona, 
Manlleu, Moià, Cal Moliner de Sallent 
i Santpedor.

Huelga de limpieza en los 
colegios
Les treballadores de l’empresa ISS que 
s’encarrega de la neteja dels col·legis 
i instal·lacions municipals d’Olesa han 
realitzat la tercera vaga en menys de 
sis mesos, els dies 28 i 29 d’abril. El 
primer dia de vaga van manifestar-se 
a les portes de l’Ajuntament i el segon 
van recórrer el poble manifestant-se 
pels carrers. Segons un comunicat de 
les treballadores, la vaga està motivada 
per: “El incumplimiento por parte del 
Ayuntamiento de los compromisos ad-
quiridos después de más de dos años 
de negociación; el reconocimiento por 
parte del Ayuntamiento en el pleno en 
que se adjudicó la nueva contrata de 
que la empresa adjudicataria había pre-
supuestado por 23 trabajadoras cuando 
somos 27 (hace ocho meses éramos 32); 
la no suplencia de las trabajadoras que 
están de baja o de permiso con el con-
siguiente aumento de cargas de trabajo 
y deficiencias en el servicio de limpieza 
donde los hijos de los ciudadanos de 
Olesa pasan la mayor parte del día, y la 
complicidad entre empresa y Ayuntami-
ento ante la situación que se generará 
al haber adjudicado una contrata con un 
presupuesto más bajo que el de hace 
tres años: precarización del empleo y 
de la calidad del servicio. Y todo esto 
se le hace a un colectivo con uno de los 
salarios más bajos del mercado laboral. 
¿Se puede vivir con 759 euros de salario 
base al mes? Ese es nuestro sueldo por 
40 horas de trabajo semanales.
Nosotras trabajamos responsablemente, 
pero esta situación es un abuso por par-
te de quien puede solucionar el problema 
(la empresa y el Ayuntamiento que la 
contrata). No entendemos cómo desde 
un Ayuntamiento que forma parte de la 
Administración pública incumple la pala-

bra dada y de forma deliberada pone en 
peligro nuestros puestos de trabajo.
Pedimos disculpas por las posibles mo-
lestias, pero también la comprensión 
de la ciudadanía. Defendemos nuestros 
puestos de trabajo. La calidad de la 
limpieza en los colegios donde estudian 
nuestros, ¿es importante? ¡Para noso-
tras, sí!”
En aquest sentit, l’alcaldessa Magda 
Graells va comentar que les treballado-
res haurien de manifestar-se davant de 
l’empresa que les va contractar (ISS) i 
a més a més, ha destacat que les tre-
balladores volen un augment del 10% 
lineal, quan es va acordar donar-les 
un 10% d’increment al sou, però per 
productivitat.

Va passar (cont.)
Qui va arribar a Olesa?
El passat 28 d’abril la Cambra de Comerç 
i Indústria de Terrassa va inaugurar el 
seu nou punt de servei a Olesa amb el 
que intenta donar servei a les empre-
ses olesanes. L’oficina està ubicada a 
la Comunitat Minera Olesana (c/Alfons 
Sala, 42) i estarà al servei de les apro-
ximadament 1.500 empreses que estan 
situades a la vila. L’acte va comptar amb 
la presència del president de la Cambra, 
Marià Galí, l’alcaldessa local, Magda Gra-
ells i el president del Consell rector de 
la CMO, Joan Riera.

Què aprendran?
El passat 12 d’abril, l’Àrea de formació 
del Servei de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, va 
posar en marxa el curs “Auxiliar d’infer-
meria en geriatria” amb una durada de 
300 hores (incloent teoria i pràctiques 
en empresa en el programa del curs), 

amb l’objectiu de dotar i capacitar a les 
persones per desenvolupar les tasques 
pròpies de l’especialitat. Per altra ban-
da, el passat 26 d’abril va començar 
l’itinerari formatiu “Aplicacions infor-
màtiques de gestió” amb una durada 
de 300 hores. Aquest itinerari formatiu 
consta de quatre accions amb l’objectiu 
de dotar i capacitar a les persones dels 
coneixements necessaris per desenvo-
lupar la tasca dins de qualsevol unitat 
administrativa.
Aquesta formació està adreçada priori-
tàriament al col·lectiu de treballadors/
ores en situació de desocupació i està 
subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya i el Fons Social Europeu.

Andalusia en Olesa?
L’Associació Cultural Andalusa Luis de 
Tena ha organitzat la 4a edició de la 
Feria de Abril d’Olesa, els dies 16, 17 i 
18 d’abril amb un gran èxit de partici-
pació. A més de les sevillanes i el “cante 
flamenco”, la cultura gastronòmica tam-
bé va estar present amb el tradicional 
concurs de “migas”.

Qui van ser els guanya-
dors?
A la 18a. edició del Premi Sant Jordi in-
fantil i juvenil de conte i narració breu 
en català, organitzat per l’Ajuntament, 
els guanyadors van ser: Grup A (1r i 2n 
Primària): 1r, Joan Olaf Subirachs García 
i 2n, Álvaro Martínez Oliveras; Grup B 
(3r i 4t Primària): 1r, Roger Pallarés Cos-
ta i 2n, Judith Buenavista Dias; Grup C 
(5è i 6è Primària): 1r, Juan Cano Tapia 

Activitats de Sant Jordi                     Foto: 08640

Aplec al Puigventós                 Foto: 08640

Original projecte escolar                   Foto: 08640

Encara sense solució                   Foto: 08640

Nou servei a Olesa                   Foto: 08640

D'Olesa a Taradell, a cantar Foto: EMM Tallers i activitats per Sant Jordi Foto: 08640
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satto outlet Pol. Ind. Can Vinyals 3. Olesa.
en aquesta botiga hi trobaràs:

 mostres, restes, prototips, proves, i sobrants : 

del 3 al 15  de maig tot a 6�

i 2n, Ana Algarra Navarro; Grup D (1r i 
2n ESO): 1r, Ariadna Benages Vicente i 
2n, Mireia Baró Martínez; Grup E (3r i 4t 
d’ESO): 1r, Cristina Carrasco Monforte i 
2n, Clara García-Duran Castilla.

Més guanyadors?
Aquests són els guanyadors del sorteig 
de la campanya de Sant Jordi 2010 pro-
moguda per l’Associació de Botiguers 
d’Olesa: Judith Matamoros Sánchez, 
amb un val adquirit a Educaula i Daniel 
Puerto Montes, amb un val adquirit a 
Calçats Trasgu.

Amb qui van cantar?
L’Escolania i Cor Jove d’Olesa de 
Montserrat van realitzar un concert 
amb els Petits Chanteurs de Sant Marc 
de Lyon (“Los chicos del coro”), dirigits 
per Marc Tost, a l’Auditori del Palau de 
Congressos de Girona, el dissabte 17 
d’abril.

Per què “un déu salvat-
ge”?
Aquesta obra de Yasmina Reza (Teatre 
Goya de Barcelona) explora amb humor i 
ironia el costat salvatge de les persones. 
Al voltant d’un sofà, dues parelles es 
reuneixen. El fill d’una d’elles, de tant 
sols nou anys, ha colpejat el de l’altra 
parella. Els pares decideixen mantenir 
una reunió per arreglar l’assumpte 
amb civisme. Benèvols i conciliadors, 
tenen un discurs comú de tolerància i 
comprensió. Amb la mateixa subtilesa 
amb què comencen la conversa s’inicia 
un canvi d’actitud entre ells. Aquest 
petit canvi porta a un altre una mica 
major i, així, fins i tot desembocar en 
un enfrontament obert, que comença 
en deixar de costat qualsevol acord cí-
vic. Ambdues parelles defensen el seu 
territori, fins a que... la lluita comença 
entre ells mateixos: tots contra tots. És 
el moment en què sorgeix de cada un 
dels personatges aquell “déu salvatge”, 
que es revela contra la insatisfacció de 
les seves vides. Una comèdia negra i 
àcida que parla de la família actual i 
intenta explorar coses que estan molt 
a proa de tothom.

08640
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L’agenda del maig
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Fins al diumenge 9
XVI Exposició “Nines de dones” i mostra dels tre-
balls de dibuix i pintura del taller d’Alícia Simón. 
A la Casa de Cultura. Organització: Associació 
Dones i Progrés.

Fins el divendres 21
Mostra “Cuida’t les dents”, sobre higiene dental. 
Al CEIP Josep Ferrà i Esteva, c/Cebrià Montserrat, 
77. Organització: Diputació de Barcelona.

Dimecres 5
Xerrada informativa 1r i 2n Curs de Batxillerat 
Científic i Tecnològic i Humanístic i Ciències Soci-
als. A les 19 h, a l’IES Creu de Saba, av. Francesc 
Macià, 193.

Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Dijous 6
Documental del mes. A les 17 i a les 20 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: Regidoria de 
Cultura.

Divendres 7
Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

XIIª Edició Campionat de Catalunya de Billar Bi-
atló (3 bandes - 5 quilles). Al Billar Club Olesa, 
Plaça Països Catalans, Local 2. Entrada lliure.

Club de novel·la negra: “La dona de verd” d’Ar-
naldur Indridason. Cinema de nit: “El secreto de 
sus ojos” de Juan José Campanella. A les 22 h, 
a la Biblioteca.

Dissabte 8
XIIª Edició Campionat de Catalunya de Billar Bi-
atló (3 bandes - 5 quilles). Al Billar Club Olesa, 
Plaça Països Catalans, Local 2. Entrada lliure.

Inauguració de la 25ª exposició de pintura de grup 
Josep Campmany-Escola d’Arts i Oficis. A les 19 h, 
a l’Espai d’Art de La Passió. Organització: Escola 
d’Arts i Oficis. Fins el 24 de maig.

Diumenge 9
Aplec de la Sardana, amb les cobles Vila d’Olesa, 
Sabadell i la Flama de Farners i alumnes de la 
cobla de l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, 
al Parc Municipal. Organització: Escola Municipal 
de Música.

30è Aplec de la Sardana. A les 12 i a les 16.30 
h, al Parc Municipal. Organització: Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

XIIª Edició Campionat de Catalunya de Billar Bi-
atló (3 bandes - 5 quilles). Al Billar Club Olesa, 
Plaça Països Catalans, Local 2. Entrada lliure.

Divendres 14
Inauguració de l’exposició VI Primavera fotogrà-
fica. A la Casa de Cultura. Organització: Ajun-
tament d’Olesa i Consorci de Turisme del Baix 
Llobregat.

Hora del conte: “Duet de contes”, amb Maria Àn-
gels Cáliz i Montse Nomen, del taller de narració 
oral. A les 18 h, a la Biblioteca.
 
Club de lectura general: “Olor de colònia”, de 
Sílvia Alcántara. A les 18.45 h, a la Biblioteca.

Dissabte 15
Taller de música per embarassades i nadons. A 
les 10 h, a la Biblioteca.

Fira d’artesania al Casc Antic, amb actuacions 
infantils, xocolatada per als més menuts i con-
certs al vespre per a joves i grans. Organització: 
Associació de veïns/es del Casc Antic.

Diumenge 16
Visita a la masia i ermita de Sant Jaume de 
Castelló. Cal dur esmorzar i l’anada i tornada 
serà en cotxes particulars. Sortida: a les 10.30 
h, des de la Plaça de l’Oli. Organització: Arrel 
Acció Cultural.

Paellada popular i Rastro del Trasto a la placeta 
Povill. Organització: Associació de veïns/es del 
Casc Antic.

Festa infantil per a tothom amb un grup d’anima-
ció infantil i taller de sardanes, amb la participació 
dels nens i nenes d’Esparreguera i Martorell. A les 
18 h. Organització: ACF Olesa Sardanista.

II Cronoescalada BTT a Puigventós. Sortida des 
de l’Escola Daina Isard. Organització: Escola 
Daina Isard, dins dels actes de celebració dels 
seus 40 anys.

Dimecres 19
Jam Session, amb alumnes de l’Escola Municipal 
de Música. A les 21 h, a la Casa de Cultura. Or-
gantizació: Escola Municipal de Música.
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Dijous 20
Taller “Sóc Dona i estic bé amb el meu cos”. 
Sessió de treball entre dones sobre la necessitat 
de sentir-se a gust amb elles mateixes i evitar 
tensions associades al fet de no agradar-se. A 
les 18 h, al CIRD “La Teixidora”. Coorganització: 
Associació Dones i Progrés i Regidoria de Polí-
tiques d’Igualtat. Inscripció gratuïta al tel: 93 
778 45 45.

Divendres 21
Inauguració de l’exposició “10è aniversari de les 
cartes viatgeres: correspondència solidària entre 
l’Institut Daniel Blanxart i les Escoles de Primave-
ra d’Ixcan (Guatemala)”, dins del 10è aniversari 
de col·laboracions i amistat amb aquesta escola 
americana. A més, hi haurà berenars del món, 
concert de la Coral de l’Escola Municipal de Mú-
sica, actuacions musicals d’alguns membres de 
la Comissió de Solidaritat i un vídeo sobre els 
centres escolars agermanats. A partir de les 18 
h, a la Casa de Cultura. Organització: Comissió 
de solidaritat de l’IES Daniel Blanxart.

Hora del conte: “Històries de l’almanac”, amb La 
Tabola. A les 18 h, a la Biblioteca.

Cinema: “Odette, una comedia sobre la felicidad”. 
A les 22 h, al teatre El Casal.
 

Dissabte 22
Taller per a embarassades i nadons: “La veu com 
a font de benestar, cant prenatal”, a càrrec de 
Sigrid Haas. A les 11 h, a la Biblioteca.
 

Diumenge 23
3ª Gran Botifarrada motera a benefici de la Fun-
dació Síndrome de Moebius de España. Actuació 
del Màgic Andreu. A partir de les 9 h, a Sant 
Vicenç dels Horts.

Dilluns 24
Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Dimarts 25
Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Dimecres 26
Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Dijous 27
Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Divendres 28
Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Conferència a càrrec del Dr. Joan Boada, especia-
lista en traumatologia. A les 18 h, a la Comunitat 
Minera Olesana. Organització: Ariadna.

Inauguració de l’exposició del 10è Concurs Escolar 
de Dibuix i Pintura “Racons d’Olesa!. Lliurament 
de premis del concurs. A la Casa de Cultura, a 
les 20 h. Organització: Escola d’Arts i Oficis. Fins 
el 10 de juny.

Dissabte 29
Inauguració de la 22ª exposició d’art de l’Escola 
d’Arts i Oficis. A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i Oficis. Fins el 14 
de juny.

Diumenge 30
Dinar de celebració de la Fundació Ariadna. A les 
14 h, al restaurant Cafè del Centre. Organització: 
Ariadna. Cal recollir i pagar el tiquet abans del 
26 de maig.

Caminada popular i actuació a càrrec de “Les Veus 
d’Ariadna”, de l’Associació Ariadna, en comme-
moració del Dia internacional per la salut de les 
dones. A les 9.30 h, al Parc Municipal.

Dilluns 31
Va de concert! A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.



14 08640



1508640

Acte de presentació d'Olesa Decideix Foto: 08640

En petit comité
Les finances municipals:  
excessos, mentides i nú-
meros vermells!
A la portada de la darrera revista del 
Bloc Olesa (Març-abril 2010 - vegeu 
www.bloc-olesa.net) informàvem que, 
a causa de la mala gestió de l’Equip de 
Govern, el tancament del pressupost 
2009 deixava per als olesans (que som 
qui, a la curta o a la llarga, haurem de 
pagar) un forat de 800.000 € (130 mili-
ons de pessetes).
L’Equip de Govern, però, intentava 
atenuar aquestes dades i la regidora 
d’Hisenda, senyora Sílvia Holgado, de-
clarava a l’emissora municipal que, com 
a contrapartida, i com a dada positiva, 
l’Ajuntament havia tingut un estalvi 
net de 205.000 €, per la qual cosa no 
estarien obligats o  subjectes a un pla 
de sanejament i control extern. Des de 
l’emissora municipal no es va entrevistar 
individualment, com s’havia fet amb la 
representant de l’Equip de Govern, a 
cap portaveu de l’oposició per tal de 
demanar-li que corroborés, contrapo-
sés o opinés sobre  aquestes dades tan 
transcendentals per a la nostra vila.  
El fet, però, és que els números s’acaben 
imposant, pesi a qui pesi, i amb data 20 
d’abril de 2010 es convocava una comis-
sió informativa d’hisenda en què, en un 
dels seus punts, hi havia allò que tècni-
cament s’anomena un “reconeixement 
de crèdit”. Es tractava d’unes factures 
que corresponen a serveis, compres o 
personal de l’any 2009 i que no estaven 
comptabilitzades l’any que tocaria. Així 
doncs, aquestes despeses ordinàries de 
227.000 € converteixen el teòric “estalvi 
net de l’Equip de Govern” de 205.000 
€ en números vermells o, si volem ser 
més concrets, demostra que en l’any 
2009 hi ha hagut un estalvi negatiu de 
més de 20.000 €... de moment, perquè 
ben segur que encara apareixeran més 
factures.
Analitzant aquest “error” de càlcul de 
l’Equip de Govern hom podria pensar 
que era això, simplement un error, 
i que quan va declarar públicament, 
amb orgull i optimisme, un estalvi net 
de 205.000 € resultat del tancament del 
pressupost del 2009, ho feia de debò, 
perquè ho creia i tal com ho creia ho 
feia públic. I, anant una mica més enllà, 
hom podria concloure que quan, el 12 
de març de 2010, els nostres governants 
aprovaven aquest tancament del 2009 
no sabien res de l’existència d’aquestes 
factures. I la cosa podria quedar aquí, i 
representaria un fet molt greu, perquè 
mostraria ben a les clares el descontrol 
i la desídia d’aquest consistori. Dissor-
tadament,  però, el fet encara va més 
enllà, perquè la majoria d’aquestes 
factures ja estaven comptabilitzades 
abans del 12 de març d’enguany (data 
en què, com hem assenyalat, es va apro-
var per resolució d’Alcaldia la liquidació 
del pressupost 2009). Per tant, l’Equip 
de Govern ja sabia que l’estalvi real era 
negatiu i estava mentint conscientment 
els ciutadans quan declarava pública-
ment aquest pretès estalvi. Queda clar, 
doncs, que el pla de sanejament avui, a 
Olesa, és una necessitat, i el futur con-
trol extern de les finances municipals, 
imprescindible. 
Bloc Olesà

Presentació
El dissabte 17 d’abril un centenar de 
persones van assistir a l’acte de presen-
tació d’Olesa Decideix, una plataforma 
formada al mes de gener i que promou 
una consulta sobre la independència a 
Olesa. Al tancament d’aquesta edició 
l’agrupació compta amb més de 350 
persones que han donat el seu suport 
a aquesta iniciativa. Per altra banda, 
Olesa decideix va recaptar 1500 euros 
a la subhasta d’art que va realitzar el 
dissabte 24 d’abril, superant les expec-
tatives que s’havia marcat l’organització. 
De les 29 obres de diferents autors, la 
majoria locals i que van ser cedides 
desinteressadament pels seus creadors, 

es van vendre 15 i els diners recaptats 
aniran a la consulta popular sobre la 
independència de Catalunya, prevista 
per al proper 20 de juny. 

Reagrupament
Aquest és el nom d’una nova agrupació 
que es va presentar a Olesa el passat 
13 d’abril en un acte que va comptar 
amb la presència d’una cinquantena 
de persones. L’agrupació aposta per la 
proclamació unilateral de la indepen-
dència de Catalunya i la regeneració 
democràtica.

Azuzando el miedo
Hace unos meses la dirección del PP de 
Catalunya explicó que iban a centrar su 
campaña electoral en las próximas au-
tonómicas en cuestiones como la Segu-
ridad Ciudadana y la Inmigración. El Sr. 
Manfredi, concejal del PP de Olesa y leal 
servidor del aparato de su partido, ha 
aprendido bien la lección y en seguida se 
ha puesto manos a la obra a cuestionar 
la Seguridad de Olesa. Pero que nadie se 
equivoque no lo hace con la voluntad de 
mejorar su pueblo, sino porque des de 
la Dirección del PP le han explicado que 
azuzando el miedo se ganan votos. 
Como han podido comprobar en el último 
número del 08640 en un artículo firmado 
por el Sr. Jordi Manfredi, se plantea que 
hay pocos efectivos de la policía local, 
que éstos no cuentan con los medios 
necesarios y que el presupuesto en 
materia de seguridad ciudad se ha vis-
to recortado en el 2010. Lo que olvida 
decir el Sr. Manfredi es que tenemos 
uno de los índices de delincuencia más 
bajos de la comarca y que Olesa, según 
los datos de que disponemos, es una 
ciudad tranquila. También olvida decir 
el Sr. Manfredi que en nuestro término 
municipal los delitos y las faltas come-
tidas durante el 2009 han disminuido de 
forma sustancial respecto al 2008, algo 
que pone de manifiesto que Olesa es 
un pueblo seguro. También olvida decir 
que con la incorporación de los 6 nuevos 
agentes (son 6 y no 5) Olesa contará con 
la plantilla de la policía local más grande 
de su historia. Cabe mencionar, que el 
Sr. Manfredi, en representación del PP 
ha asistido a diversas reuniones de la 
Junta Local de Seguridad y por tanto, 
conoce todos estos datos. 
En su artículo, el responsable del PP 
afirma que si el Partido Popular gobi-
erna Olesa será una ciudad segura. No 
es la primera que hacer una afirmación 
absurda, hace meses nos sorprendía con 
un panfleto en el que aseguraba que en 
caso de gobernar contratarían al doble 
de policía. Hagamos números, la plantilla 
de la Policía Local cuesta exactamente 
1,5 millones de euros a las arcas mu-

nicipales, por tanto, doblar la plantilla 
supone dedicar otros 1,5 millones de 
euros del presupuesto, que, como us-
tedes comprenderán en un contexto de 
crisis y disminución de los ingresos es 

La columna de l'Ivan
Reunió d’escala

Els veïns es van reunir en assemblea extraordinària. El motiu principal? 
S’havia despenjat un tendal de la façana, l’antena no s’havia adaptat al TDT 
i el bar de sota havia estat comprat per uns xinesos, cosa que feia sospitar 
a la veïna del cinquè segona.
Feia ja més de vint anys que la finca no havia patit cap reforma, algú de 
manera privada i autònoma havia pintat la galeria i poca cosa més.
Avui es decidia la redacció dels nous estatus. “Cosa de dos mesos” havia dit 
en Vicenç del segon segona.
La redacció dels nous estatus va trigar un any llarg en fer-se. S’havia de 
filar prim i veure quines coses es podien fer i quines depenien d’altres esta-
ments, ja fossin municipals, autonòmics o estatals. El dia va arribar i es va 
efectuar una votació de tota l’escala. Si bé és cert que no tothom va baixar 
a votar, també es cert que els que ho van fer van donar una vot favorable 
als nous estatuts.
El veí del principal primera, era el que tothom coneix per un torra collons. 
No assistia mai a cap junta però sempre es queixava de tot. No es parlava 
amb cap veí i ja tenia una denúncia per negar-se a pagar l’ascensor. Un 
dia parlant amb un amic seu, en Marià Rajoles, va explicar el què els seus 
indesitjables veïns anaven a fer i va afegir-hi matisos i exageracions. Que si 
anaven a pagar menys impostos que el barri de la Central, que si la piscina 
seria gratuïta. En Marià no s’ho podia creure i va fer córrer la veu de mane-
ra que unes setmanes després, tot el poble anava ple de rumors i tothom 
coneixia algú que li havien fet això o allò. Fins i tot havia gent que tenia un 
amic, que tenia un cosí, que tenia un veí, que treballava amb algú, que li 
feien pagar més per ser nascut fora del poble. També es deia que els xinesos 
del bar de la cantonada no pagaven perquè ja se sap que els immigrants 
ho tenen tot de franc.
Els improperis van pujar tant que els pobres veïns de l’edifici del carrer 
Catalunya van començar a mirar malament a la resta de veïns del poble i 
al reves. En Marià Rajoles creient-se un justicier, va denunciar als veïns de 
l’escala als Mossos d’Esquadra i aquests es van presentar i van entregar 
una citació al president.
En Marià, que tenia amics fins al infern, va aconseguir que la denuncia es 
considerés i mentre tant el jutge, Terenci Canyes (conegut per tothom com 
a TC) que jugava cada divendres al mus amb en Marià i per cert jugava 
molt malament, va declarar un tancament preventiu del bar de la cantonada 
al·legant possibles irregularitats perquè no era normal que aquells xinesos 
treballessin tant bé i s’haguessin apuntat a un curs de català.
Les obres del immoble, que ja havien començat, perquè els estatus així ho 
permetien, també van quedar clausurades. El veí del principal primera, més 
amargat que mai, va culpar de tot això a la rareta del sobreàtic i així va anar 
passant el temps. Aquell tancament preventiu i provisional va durar tres anys 
i encara dura. Els xinesos van marxar a una altre població, governada per 
un altre partit on pagant uns “impostos inventats” altrament dit suborns i 
van tenir el millor restaurant de la zona. En Marià Rajoles aprofita quan va 
a aquesta població per dinar-hi de franc. Què va ser dels veïns?
Doncs que encara esperen pacients la resolució que en TC ha de fer sobre el 
seu estatut i especulen sobre què retallaran. Tindran nou ascensor? Podran 
dir-se encara veïns del carrer Catalunya? I sobre tot podran sortir al carrer 
i aconseguir que els demés no els mirin malament? Política-ficció?

Ivan Carreira

materialmente imposible. En consecu-
encia no logro entender exactamente a 
través de que hecho milagroso un even-
tual gobierno del PP en Olesa mejoraría 
la seguridad si ha quedado acreditado 
que Olesa es un pueblo tranquilo y si su 
principal propuesta para conseguirlo es 
irrealizable. 
Vaya por adelantado que la Seguri-
dad Ciudadana es una prioridad para 
el Gobierno Municipal y que nuestras 
puertas siempre han estado abiertas a 
propuestas que nos permitan mejorar 
Olesa, pero hay que decir que hasta la 
fecha no hemos recibido ninguna propu-
esta del PP de Olesa, ni siquiera en las 
Juntas Locales de Seguridad a las que 
han asistido. 
Acabaré estas líneas recordando la 
canción de Serrat “Los macarras de la 
moral” que me parece muy adecuada y 
que les recomiendo que escuchen.

“...te acosan de por vida
azuzando el miedo
pescando en el río turbio
del pecado y la virtud
vendiendo gato por liebre...
...son la salsa de la farsa
el meollo del mal rollo...
...del recelo y del canguelo
los macarras de la moral.”
 
Víctor Serrano
PSC Olesa de Montserrat
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Esport olesà

L'equip campió Foto: MB
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Un altre cop
El CF Olesa va perdre per 2-5 el seu 
partit amb el Sant Boià, suspès amb 
un resultat de 0-2, i d’aquesta mane-
ra certifica el seu descens a Primera 
Catalana i posa punt i final a la seva 
aventura a la tercera divisió. El relleu a 
la banqueta i els nous fitxatges no van 
servir per mantenir-se a la categoria a 
la que van pujar la temporada anterior. 
El descens de categoria no va sorpren-
dre a ningú ja que l’equip ha deixat tot 
el que tenia al camp, però els constants 
problemes que va patir no van ajudar a 
donar el necessari suport als jugadors 
i al cos tècnic. Per altra banda, el da-
vanter Javi Pelegrín va deixar al club i 
ha fitxat pel Vista Alegre.

Patinatge
El diumenge 18 d’abril es va celebrar 
la II Prova Social de Patinatge artístic 
d’Olesa, a la pista annexa al Pavelló 
Salvador Boada. En ella hi van compe-
tir la totalitat dels patinadors del club, 
exceptuant el grup d’adults. Com l’any 
passat, l’objectiu d’aquesta prova no-
oficial és donar la possibilitat als més 
menuts de conèixer la dinàmica de les 
competicions de la Federació, però en 
un entorn més familiar i conegut. 
D’aquesta manera, també tenen ocasió 
de mostrar als pares i a tot el públic 
els progressos que han anat fent des 
del principi de curs.
D’altra banda, per als patinadors més 
experimentats, suposa posar a la pista 
el resultat de setmanes d’entrenament 
i veure mesurat el seu esforç. Al marge 
de la competició en modalitat individu-
al, volem destacar l’actuació, a la mitja 
part, del grup d’exhibició. Aquest grup, 
novetat d’aquest any al club, treballa 
la modalitat de coreografia i show 
conjunt, que està assolint cada vega-
da més reconeixement en l’àmbit del 
patinatge català i internacional.
La jornada va començar a les 9 del 
matí, amb la presència del Regidor 
de Cultura i Esports, Joan Soler i va 
acabar cap al migdia amb el lliurament 
de trofeus als guanyadors de cada ca-
tegoria i el repartiment d’obsequis a 

tots els participants. Ara, a banda de 
continuar treballant per a les competi-
cions i proves oficials, els entrenadors 
comencen a preparar les coreografies 
del Festival que se celebrarà el dia 19 
de juny.
Club Patinatge Artístic Olesa

Campiones
Els dies 17 i 18 d’Abril es va celebrar 
el Campionat de la Copa Federació de 
Hoquei Femení Base, a Vilassar de Mar. 
L’equip femení del Club Olesa Patí es 
va proclamar campió, al derrotar a la 
final a Reus per un contundent 9-4. 
Des d’aquí, felicitem a tot l’equip que 
ha portat cap a Olesa la primera copa 
d’aquesta temporada i molt especial-
ment a Beatriz Pérez a la porteria, i 
a les jugadores Clara i Oliva Segura, 
Gemma Cortés, Cèlia Grivé, Alba Basil, 
Aitana Laraña, Marina Montaño i Silvia 
Porterias.

Torneig
L’escola de futbol d’Olesa organitza 
el Torneig de Futbol 7 aquest estiu. 
L’any passat no es va poder celebrar 
el torneig per les obres fetes a les 
instal·lacions, però ara, amb la nova 
gespa col·locada, ja es pot demanar 
informació o omplir els fulls d’inscrip-
ció, de dilluns a divendres, de 17.30 a 
20 h, al camp de futbol. 

Cronoescalada
El proper diumenge 16 es realitza-
rà la II Cronoescalada amb BTT a 
Puigventós, que tindrà lloc el proper 
diumenge 16 de maig, que forma part 
dels actes de celebració dels 40 anys 
de l’escola Daina Isard. L’edició d’en-
guany presenta el mateix format que 
l’any anterior i aquest any s’espera ar-
ribar als 200 participants. La inscripció 
a la cursa és gratuïta i la sortida serà 
des de l’Escola Daina Isard. Podeu 
trobar tota la informació necessària 
a http://cronoescaladapuigventos.bl
ogspot.com 

Fi del somni per l'Olesa Foto: CF

Les patinadores olesanes Foto: CPA
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L'hereu del maig
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La seva passió són els cavalls. Des de fa 10 anys, la vida d’Albert 
Parent Fuentes gira en torn al món de la hípica, encara que és pro-
fessor d’educació física. És genet professional i treballa a l’Hípica 
Esparreguera. La seva egua, de competició, es diu “Volien” i viu a 
una quadra a casa seva. Albert ha competit a nivell nacional i català 
en l’especialitat de “doma clàssica” que destaca l’harmonia entre 
l’animal i la persona. És fill d’Olesa de tota la vida, li encanta el poble 
i la seva gent i li costaria molt allunyar-se de la vila.
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Guaita!

08640

Des del 3 d’abril les emissions de televisió van començar a ser només en format digital (TDT), una revolució que apareix 54 anys després del naixement de 
la televisió a Espanya. Molts televisors no serveixen per adaptar-se a aquests nous temps i, sense cap acomiadament, descansen en pau en la deixalleria o 
en qualsevol contenidor.

Foto: 08640
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Agraïm a les persones i entitats d’Olesa la confiança
que han tingut vers nosaltres durant aquests 50 anys

del nostre servei
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Empreses i serveis

08640

La guanyadora de la mona Foto: CFJ

60 anys
Tots els que vareu néixer l’any 1950, es-
teu convidats a la celebració de la festa 
dels 60 anys que farem en el restaurant 
“Cafè del Centre”, el proper dissabte 5 
de juny. El preu del sopar (més festa) 
és de 55 € per persona. Per a fer l’in-
grés, el numero de compte és: Caixa 
Terrassa, 2074 0011 71 3285873861. Per 
a més informació, podeu contactar als 
telèfons: 93 778 5256, 93 778 0799, 93 
778 2862, 93 546 6135 i 93 778 1640. 
Moltes gràcies.
Comissió organitzadora

Nou despatx
Dèdal Advocats acaba d’inaugurar el 
seu nou despatx a Olesa, amb ads-
cripció permanent de dues advocades, 
Jana Artigues Carol, filla de Martorell 
i resident a Olesa i amb una àmplia i 
contrastada experiència i al servei de 
tots els veïns i veïnes, i Maria Soledad 
Oterino Coque, advocada de reconeguda 
trajectòria en dret d’estrangeria i penal. 
L’objectiu d’aquest despatx es defensar 
els interessos dels olesans i olesanes 
d’una manera propera i eficient, con 
venen fent durant els últims 15 anys 
d’exercici a Barcelona, Badalona i Vic. 
Estan al c/ Calvari, 53, tel: 93 778 69 
35.

A dinar i a sopar
Olea Restaurant organitza el proper di-
jous 6 de maig “Menjar de Marruecos” 
dins del seu cicle “Cuines del món”. I 
el dijous 20, hi haurà un sopar i tast 
de vins i un sopar “maridatge” amb les 
bodegues Abadal D.O., pla del Bages. 
El preu d’aquest sopar és de 25 euros. 
Reserves i més informació, al telèfon: 
93 778 5274.

Portes obertes
El centre d’estètica Nohek organitza 
dues jornades de portes obertes amb 
el Tisama System, unes tisanes 100 % 
naturals, a base de plantes que ajuden 
a recuperar la línia, regulen el tracte 
intestinal, ajuden a millorar la circulació, 
a drenar, desintoxicar i tonificar el cos. 
Les jornades seran els dimarts 11 i 18 
de maig de 11 a 12.30 i de 19 a 20.30 
h. Per a més informació, el telèfon és el 
93 775 7404.

Sorteig
El sorteig d’una nit al hotel Barceló 
Montserrat (amb esmorzar, sopar i spa), 
organitzat per La Vella Tahona amb les 
mones de pasqua, es tornarà a repetir 
amb les coques de Sant Joan, perquè a 
pesar de que la mona amb el premi es va 
vendre, el guanyador no es va presentar 
a reclamar-lo.

Guanyadora
Nieves S. va ser l’afortunada guanyadora 
de la mona de pasqua que va sortejar la 
botiga Chip Fac Joguines. Enhorabona! 

Olesans a escena
L’olesana Tamar Vela és una de les ba-
llarines de la nova sèrie d’Antena 3 “Ga-
vilanes”. Per la seva part, Claudia Abate 
participarà en la sèrie de TV3 “La riera” 
i va ser escollida per a protagonitzar la 
propera pel·lícula d’animació sobre Flo-
quet de Neu, que començarà a rodar-se 
a finals de maig.

Servei a les empreses
El Servei a les Empreses del Departa-
ment de Treball i Formació de l’Ajunta-
ment d’Esparreguera, juntament amb la 
consultora estratègica i financera de la 
PIMEC, ofereixen assessoria financera 
gratuïta per a la mediació entre l’em-
presa i la banca a totes les empreses 
d’Esparreguera que hi estiguin interes-
sades. Per a inscriure-s’hi, les empreses 
hauran de trucar al telèfon 93 770 8598 
(extensió 210), o a l’adreça empresa@
esparreguera.cat. 
Per altra banda, l’Ajuntament esparre-
guerí va llançar una nova plataforma 
de networking i de col·laboració em-
presarial oberta i interactiva, adreçada 
a les empreses i els professionals, les 

associacions i les institucions que inter-
venen en els processos de l’empresa i 
el seu desenvolupament. Aquesta eina, 
anomenada “XSE” (Xarxa de serveis a 
les empreses) intenta convertir-se en 
el referent d’oportunitats de negoci, 
experiències empresarials, estudis i 
altres informacions clau en matèria 
d’innovació, internacionalització i crei-
xement empresarial. La web és http:
//www.esparreguera.cat/Xse.

Paneritas y paneritos
Desde el pasado mes de abril, la pana-
dería y pastelería “La Panera de Olesa” 
ofrece una nueva línea de bocadillos. 
Los “paneritos” son bocadillos de tres 
pisos con diferentes combinaciones 
como por ejemplo, el “vegetal” (jamón 
dulce, queso, atún huevo frito, lechu-
ga y mayonesa) o el “serrano” (lomo, 
jamón, pimiento verde y mayonesa). Y 
las “paneritas” son bocadillos pequeños, 
las tradicionales “pulgas” de diferentes 
embutidos, jamón dulce, serrano, fuet, 
longaniza o queso entre otras varieda-
des. Está en Los Closos, en la calle Lluís 
Puigjaner, 46 y el teléfono es el 93 778 
5122, abierto en horario comercial todos 
los días de la semana, excepto el sábado 
por la tarde.
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Classificats
Treball
Jiménez Lirio Centres Òptics necessita 
òptics optometristes per als seus cen-
tres d’Olesa i Esparreguera. Interes-
sats, contactar amb Dolor per telèfon 
(93 778 4620) o per mail (vistaoptica_
olesa@hotmail.com)

Es busca depenent/a amb experiència com 
a venedor/a. Es valorarà coneixements de 
dibuix lineal i decoració. Jornada completa. 
Tel: 645 837 959.

Terapeuta manual a domicilio/consulta: 
quiromasaje, masaje deportivo, drenaje 
linfatico, digitopuntura, cyriax, ventosas, 
moxa, agujas intradermales. Tel: 671 108 
233 (David).

Doy clases de guitarra de todos los estilos 
(blues, rock, flamenco, etc.), para princi-
piantes o para mejorar técnicas. 
Tel: 666 768 207 (Alberto).

Estudiant universitària de 22 anys busca 
feina per divendres tarda i dissabtes, dins 
el sector de la restauració o en qualsevol 
altre àmbit. Tel: 618 593 373.

Realizo todo tipo de instalaciones, repa-
raciones, servicios y mantenimiento en 
general. 
Tel: 696 347 532 (Claudio García Stay).

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 Di-
recció d’empreses a ESADE s’ofereix per 
donar classes de repàs per a alumnes d’EP, 
ESO o Batxillerat. Tel: 625 933 394.

Se ofrece ama de casa española para tra-
bajos de limpieza, plancha, etc. 
Tel: 93 775 7546, 616 682 436 (Isabel).

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

Chica española se ofrece para limpieza de 
casas. Larga experiencia, buenas referen-
cias. Tel: 660 200 277 (Amalia).

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

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

Jardiner amb experiència fa manteniment 
de jardins a preus econòmics. 
Tel: 672 687 468.

Busco profesor/a nativo/a de francés para 
clases particulares. Tel: 622 167 708.

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

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

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

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

Escola d’idiomes sol·licita professors d’an-
glès, per a diferents nivells. 
Tel: 93 778 5959.

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

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

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

Vehicles (ventes)
Yamaha Aeros, 49 c.c., seminueva, precio 
a convenir. Tel: 610 869 824.

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.

Plaza de pàrking a 17.000 € (zona del Ay-
untamiento). Tel: 644 263 354.

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

Citroen Jumper, año 2005, 9 plazas, 80.000 
kms, perfecto estado. Precio: 7.500 euros. 
Tel: 644 263 354.

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.

Triciclo de bebé Berchet, casi nuevo, pre-
cio: 40 euros. Llantas 4 x 4, (med. 6j x 16”) 
y regalo neumáticos (llantas 6 agujeros, 
Toyota, Nissan, Mitsubitshi), 30 euros cada 
una; Vespa 200 DS del año 1980, con pa-
peles, falta acabar algún detalle, por 1200 
euros. Tel: 610 569 762.

Renault Megane 1.6 16v dynamique, color 
negro, sólo 10.000 km. Precio: 8.000 €. 
Tel: 685 605 647.

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

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

Ciclomotor, 4 ruedas, descapotable, 2.700 
km., año 2002, funciona con gasoil y no 
es necesario carnet. Precio: 1.500 euros. 
Tel: 653 431 646.

Se alquila plaza de parking en la calle Met-
ge Carreras. Precio: 45 euros por mes. 
Interesados, llamar por las tardes al tel: 
627 030 910 (Yolanda Márquez).

Immobiliària
Se vende casa 4 vientos en Sant Esteve 
Sesrovires (Ca n’Amat), de 150 metros i 
685 metros de terreno. Comedor 47 m, 
cocina de 20 m, 4 habitaciones (3 do-
bles), vestidor 8 m, dos baños completos 
(1 suite), carpintería interior roble macizo, 
porticones de madera, calefacción, cena-
dor, barbacoa. A 20 minutos de Barcelona. 
Precio: 415.000 € negociables. 
Teléfono: 627 775 587.

Es traspassa botiga de puericultura a 
Olesa. Local de 100 m2. Interessats, tru-
car al tel: 617 162 326.

Venc pis de 80 m2, al carrer Alfons Sala, 
135, perfecte estat, tercer sense ascensor, 
20 euros de comunitat (entra gestoria i 
neteja escala), façana comunitària nova, 
moblat, amb electrodomèstics, finestres 
climalit, calefacció a gas natural. Preu 
150.000 euros. Tel: 654 977 284. Per fotos 
demanar-les a: jordi3402@hotmail.com.

Habitación en alquiler a precio económico. 
Interesados, llamar al tel: 625 549 593.

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 habitacio-
nes ampliables a 8, armarios empotrados, 
vestidor, 2 baños completos (1 suite), car-
pintería interior roble macizo, ventanas de 
aluminio doble cristal ̈ climalit ,̈ porticones 
de aluminio regulables, aire acondicionado, 
calefacción, parket, gimnasio, biblioteca-
despacho, riego automático, cenador, 
barbacoa, garaje, muy soleada. Precio: 
540.000 € (negociables); se aceptan pro-
piedades a cambio. Tel: 649 116 960.

Se alquila local reformado, con instalación 
de luz nueva, aire acondicionado con bom-
ba 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 funcionamiento. 
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 lu-
minoso y con vistas montaña. Amueblado. 
Precio: 187.000 €. 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 sa-
fareig, 3 habitacions, finestres d’alumini 
amb doble vidre, calefacció. Possibilitat de 
pàrking en règim de lloguer. 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 terraza, 
suelo de parket, cornisa por todo el piso, 
puertas de madera color claro. La finca 
tiene 4 años, 72 metros cuadrados, aire 
acondicionado en el salón y en la habita-
ción de matrimonio y calefacción en todo 
el piso. Está ubicado enfrente del colegio 
Montserrat. Precio: 280.000 euros, tel: 
671 189 821.

Diversos
Se vende un estupendo sofá de 3 plazas y 
un sillón de relax. Estado impecable. Pre-
cio: 300 euros. Tel: 609 422 275 (Juan).

Vendo bicicleta estática Decathlon para 
ponerte en forma por 34.99 euros. 
Tel: 617 215 788.

Fora trastos! Recollim gratuïtament a do-
micili trastos i articles de segona mà. 
Tel: 619 042 495 (Rosa)
A/e: foratrastosrosa@gmail.com

Vendo purificador de agua en buen estado, 
un año de uso, buen precio. Lo vendo por 
motivo de viaje. Tel: 662 595 761.

Vendo arnes Roca talla L con dos usos, por 
40 euros; pies de gato tenaya, talla 44 con 
dos usos, por 35 euros; dos mosquetones 
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 euros 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 màxima 
i inclinació elèctrica. Preu: 300 €. 
Tel: 93 778 4733 o 630 177 158.

Vendo máquina purificadora de agua, un 
año de uso, en buen estado y buen precio, 
por viaje. Tel: 662 595 761.

Se vende mueble de comedor de color ce-
rezo, medidas 3.30 x 2.40 m., con mesa, 
cuatro sillas. Precio: 300 euros. 
Tel: 93 778 2450 o 645 807 269 (Ángeles).

Venc sofa seminou de 3,00 x 2,00 metres 
amb chaise longue. Color blanc trencat. 
Tel: 661 360 486.

Vendo pica de mármol Macael antigua, 
con dos agujeros, para exterior o interior, 
totalmente restaurada, con desagües in-
cluidos, precio: 360 €; móvil Nokia N-70 
color blanco de Vodafone, por 20 euros y 
Nokia 6630 Vodafone en buen estado, por 
20 euros. Tel: 610 569 762.

Vendo escudo del Real Madrid, tallado en 
piedra natural en relieve, precio: 90 euros; 
patines de Hello Kitty para niña de más de 
dos años, están prácticamente nuevos, por 
20 euros; retrato en granito de Dover, pre-
cio: 30 euros; esquís Rossinyol, con palos 
de regalo, 30 euros;  Tel: 687 818 018.

Se vende dormitorio completo sin cama. 
Precio: 200 euros (negociables). 
Tel: 600 737 990.

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

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

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

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, 
només ens has d’enviar un text no superior 
a 15 paraules a periodic08640@hotmail.c
om 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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Per molts anys !
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Adelina Càceres Fernández (81), Adrià Cèspedes Altarriba (12), Agata Agut Domenech (40), Ainhoa Martínez Vilches (15), Akira Valero, Alba Pareja Pinos 
(21), Alejandro Fernández Molina (17), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (56), Angela Armengou Orriols (79), Angelina Dalmases (60), Anna 
Voltà Palomares (9), Antonio Mancebo Rivera (83), Antonio Mangas García (44), Baldiri Quatrecases (96), Bernardino García Lopera (80), Berta Claramunt 
Folch (22), Carlos Antón (42), Carmen Artola Rull (70), Celestina Sopeña Pisose (72), Cristina Porterias Torres (16), Cristóbal Cano Belmonte (74), Daniel 
Pérez (20), Didac Salabert Yañez (8), Eudald Daví Solà (6), Elisabeth Morral Antón (26), Evangelina Moreno Mora (70), Felix González Amoedo (28), Fran-
cisco Verdogo López (73), Irene Morrus Nartinez (37), Jaume Mampel i Ayuso, Jaume Volta Cortel (54), Javier Vega Nieto (6), Joan Batista Gil, Joan Llusà 
Lanau (25), Joan Sedeño Lobato (49), Joel Carrasco Bañales (10), Jordi Carballol (5), Jordi Grau López (42), Jordi Pons Badenas (38), Jorge Mangas Soldado 
(11), José Luis Espejo (40), Jose Luis Recme Aviles (43), José Manuel Salguero Tobes (31), Josefa Agulló López (72), Josep Campmany, Josep Casanovas, 
Josep Lluís Amador Nuñez (61), Josep Mallofré Boada (45), Josep Miravet Escrig (83), Josep Montserrat García (43), Juan Calvo Marcos (19), Judith Mora 
Riberes (15), Laia Solà Rivera (36), Lara Jaime Riera (16), Lluísa Corsá Nolla (69), Lucía Lupacchini (27), Manuela Neira Cea (83), Marc Soriano Amores (16), 
Maria Calsina Botines (62), Maribel Rivera Recio (64), Maria Rosa Villarreal López (35), Marina Montoya Bernades (26), Marta Voltà Palomares (9), Martina 
González Lupacchini (10), Mercè Bayona Gibert (42), Mercè Pallarès Costa (53), Miquel Camarero Xucla (83), Miriam Sánchez Matas (18), Montse Nomem 
Ubach (48), Nelson López, Neus Callén Navarro (14), Núria Almirall Vilà (32), Núria Cadevall Llonch (77), Núria Costa Ribe (65), Núria Matas Pons (61), Núria 
Torres Martínez (41), Oriol Viñau Argelich (22), Paquita Jorba Picañol (56), Patricia Albalá Gutiérrrez (16), Paquita Solé Benitez (60), Paulina Muñoz Pardo 
(81), Pepita Pages Sans (81), Pilar Gil Termens (44), Pol Nin Moràn (28), Rafel Pérez Cintas (77), Raquel Guaita Ortega (32), Raúl Pérez Burgos (5), Ricard 
Salabert Jorba (31), Rosa Arnau Porcar (78), Rosario Sevillano Ruiz (68), Rubén Collado Bañales (12), Rubén Notario Vacas (14), Sandra García Abuín (32), 
Sebastián Barrientos Ribera (81), Sebastián Bertoluzza Gigena (11), Serena Pérez Álvarez (7), Sergi Graells Jané (31), Sergi Serra Jorba (28), Sonia Sevilla 
del Rincón (8), Susana Cabré Cherta (62), Toni Llusà Cano (8), Zaida Giménez Ruiz (15).

Aclariment: Al mes d’abril ha fet anys: Mariona Martí Pérez (3)

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 elec-
trònic 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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