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Esport olesà
Rècords i bones 
marques

La columna
És temps de gresca, 
d’olor d’estiu i de crema 
solar, de foc i llum

L'informatiu
Sorpreses al pregó de 
Festa Major
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Va passar
Noves marquesines per 
esperar l’autobus

Els lectors prenen la paraula
Una veïna defèn el barri de La Flora - Bona actuació de la Policia - S’ensorra Cal 
Puigjaner i les associacions diuen la seva - El nou accés nord a Olesa és un perill 
- Un lector fa “turisme històric” - Un altre lector explica com s’hauria d’anomenar 
un carrer olesà.   (vegeu Correu)

L’Equip de Govern olesà està preparant un paquet de mesures econòmiques per 
combatre la crisi. Porta el nom de “Pla Municipal per a l’Estabilitat Pressupostària” 
i així intentaran retallar la despesa en diferents àmbits. D’aquesta manera, volen 
compensar les pèrdues registrades al tancament pressupostari negatiu de l’any 
passat, al voltant dels 400.000 €. 
Encara no s’han detallat les mesures concretes, però s’estudia rebaixar els sous 
dels regidors i dels cinc càrrecs de confiança entre un 10 i un 15 %. També els 
funcionaris locals cobraran menys a finals de mes, segons la normativa del govern 
espanyol. Àrees sensibles com Sanitat o Educació no patiran retallades importants 
o si s’ajusten, això no tindrà efectes directes sobre la població. 

(vegeu L'informatiu i En petit comitè)

L'agenda
Tota la programació 
de Santa Oliva i Festa 
Major

Paquet 
anti-crisi 
a Olesa

(de sous i serveis)
                           Foto: J.M.
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Editorial

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

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

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

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

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

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

dilluns, 21 - ABELEIRA
dimarts, 22 - ALAVEDRA
dimecres, 23 - BARGALLÓ
dijous, 24 - BERENGUER
divendres, 25 - LEY
dissabte, 26 - MATAS
diumenge, 27 - ABELEIRA
dilluns, 28 - ALAVEDRA
dimarts, 29 - BARGALLÓ
dimecres, 30 - BERENGUER
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B O N E S  F E S T E S

Fira de l’Oli
El proper dissabte 12 de juny Olesa 
celebrarà la segona edició de la Fira de 
l’Oli d’Olesa en la seva nova etapa des 
que el col·lectiu de joves ecologistes 
Revolució Verda va decidir recuperar 
l’emblemàtica fira. Els objectius se-
gueixen sent els mateixos: reivindicar 
i dignificar la figura del pagès, afavorir 
l’apropament intergeneracional, recu-
perar els valors i els símbols identi-
taris, enllaçar el món rural i l’artístic, 
estimular el mercat i les possibilitats 
del producte i facilitar recursos i conei-
xements. Segons l’entitat, està previst 
repetir el format de l’any passat, en el 
qual expositors i venedors i ciutadans 
van compartir un espai que girava al 
voltant de l’olivera i l’oli. 
Enguany, però, hi ha un novetat im-
portant: Revolució Verda i l’associació 
Som Terra (entitat de custòdia agrària) 
impulsen conjuntament un ambiciós 
projecte que pretén apropar produc-
tors i consumidors, i afavorir el consum 
conscient i responsable. Així, el mateix 
12 de juny arrencarà l’innovador “mer-
cat de pagès” que oferirà als olesans 
productes ecològics i/o de proximitat. 
Aquest mercat pretén consolidar-se 
mensualment com a prova pilot durant 
aquest proper any, instal·lant-se a la 
plaça de la Sardana una vegada al mes 
excepte a l’agost, per consolidar una 
alternativa de consum complementària 
al cooperativisme que faciliti el trenca-
ment del model actual de comercialitza-
ció globalitzat. Alhora, pretén facilitar 
una sortida als productors de la zona. 

Revolució Verda intenta aconseguir la 
col·laboració de l’Ajuntament per poder 
tirar endavant aquests dos projectes.

Paquet anti-crisi
L’Equip de Govern olesà  prepara un 
paquet de mesures econòmiques per 
combatre la crisi. Sota el nom de "Pla 
municipal per a l’estabilitat pressu-
postària", s’estudia la retallada de la 
despesa i d’estalvi en diferents àmbits. 
La proposta de pla d’austeritat ja ha 
estat debatuda en una reunió entre 
representats de l’Equip de Govern i els 
partits dels quals formen part, és a dir, 
PSC, CiU i Entesa dels Olesans. 
El document en el qual es plasma l’ac-
tuació programada, vol ser un punt de 
partida per treballar amb els diferents 
grups de l’oposició als quals es propo-
sarà de trobar un punt d’acord global 
que permeti fer una actuació que pu-
gui ser assumida pel conjunt dels grups 
municipals representats a l’Ajuntament. 
De fet, la implantació de mesures res-
trictives a l’Ajuntament d’Olesa és un 
fet que es ve produint des de fa dos 
anys, i precisament aquestes mesures 
restrictives han propiciat que, a hores 
d’ara, el dèficit del 2009 hagi baixat fins 
al voltant dels 400.000 €. Tot i això, les 
perspectives no milloren i, per tant, hi 
ha la necessitat d’anar més enllà en les 
retallades de les despeses de l’Ajun-
tament.
L’Equip de Govern ha explicat que la 
situació és prou complicada perquè les 
mesures que s’hagin de tirar endavant 
siguin acceptades per tots. Segons el 

govern local “en aquest moment s’han 
de prendre decisions molt importants 
que afectaran aquest Govern, però 
també el que entri després de les 
eleccions de l’any que ve i, per tant, 
les actuacions que s’han d’emprendre 

Les notes
Arriba juny, arriba el final de les classes 
i és hora d’exàmens, trimestrals, tre-
balls, i tots els col·legis són un conjunt 
d’últimes excursions, exàmens, i bones 
i dolentes notícies per als alumnes, i 
descans per als professors.
Per la seva part, Olesa no descansa, no 
té vacances i és avaluat diàriament per 
la gent, però “l’examen final” per a la 
classe política serà el pròxim any i per 
això falta encara molt.
L’altre dia vaig decidir caminar per tots 
els carrers del poble, fins i tot per aque-
lles per les que no acostumo passar, 
des de Poble Sec fins a Los Closos, des 
del Collet de Sant Joan fins a la Central 
passant per la Rambla i el Nucli Antic, 
i recopilar solucions, idees i projectes 
de la gent que no deixava de comentar 
gaires de les tasques que encara estan 
pendents a Olesa. Eren tants els sugge-
riments que seria un extens detall per 
publicar en aquest apartat, però m’he 
quedat amb un comentari d’una senyora 
que em va dir que el que faltava, a més, 
era una mica d’imaginació i de bona vo-
luntat per part dels nostres governants i 
que per a això no es necessitava diners, 
sinó bona intenció i gent que acompanyi 
i que treballi realment pel poble. I em 
vaig quedar pensant... 
L’Equip de Govern estudia una reta-
llada imminent de sous de regidors i 
càrrecs de confiança i d’alguns serveis 
no imprescindibles que deixaran per un 
altre moment les queixes de la gent del 
carrer. Al mateix temps i en la mateixa 
línia, des del govern central, s’aprova la 
retallada més polèmica, que és la rebai-
xa del sou dels funcionaris en un 5%. 
Sense ser un expert en la matèria, es 
pot deduir que reduir el salari d’un dels 
principals sectors del país tindrà com 
a conseqüència una caiguda notable 
del consum, just en una de les pitjors 
èpoques per al comerç. Aquesta mesura 
contribuirà a l’augment de la desocu-
pació, i l’elevada taxa d’atur ja existent 
suposa el principal desavantatge per a 
la recuperació econòmica. 
Tornant Olesa, que final de mandat ens 
espera fins a l’any que ve? Si hagués-
sim vist venir la crisi, podríem haver 
estat més previsors i esperar aquest 
moment d’una altra manera. Però ningú 
no s’aventurava a explicar-nos fa tres 
anys, com anàvem a estar en aquest 
2010. I el pitjor de tot no seria aquest 
any, sinó els pròxims dos o tres. 
Però els polítics, els nostres i els de 
qualsevol poble, no tenen una escola, 
ni hora del pati, ni tutors, ni exàmens 
trimestrals i finals. És la mateixa gent 
la que els avalua constantment i cada 
quatre anys a les urnes. Són èpoques 
de decisions contundents i potser no 
tan populars, però que són necessàries 
prendre i mantenir. Els més de 23.000 
“mestres de la política” d’Olesa tenim 
la paraula.
Juny també és sinònim de dues fes-
tes tradicionals a Olesa: Santa Oliva i 
Festa Major. Encara la pluja de notícies 
dolentes, tot l’equip d’aquest diari, us 
encoratja a sortir al carrer amb el millor 
dels nostres ànims i el somriure més 
gran que puguem, i a gaudir d’aquest 
mes d’alegries, terrasses, ball i trobades 
amb amics i familiars. 
Salut i bona Festa Major!

                               Foto: J.M.
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han de ser el màxim de consensuades 
possible”.
De fet, el document es presentarà ben 
aviat a la resta de grups municipals per 
tal de poder recollir també les propos-
tes que puguin presentar i analitzar-
les conjuntament. És un procés que es 
farà de forma ràpida i no es deixarà 
perllongar. De tota manera, l’Equip de 
Govern encara no ha avançat ni con-
cretat quines seran aquestes mesures 
que preveu el document perquè creu 
que “no seria ètic que els mitjans i els 
ciutadans coneguessin primer el contin-
gut d’un document que vol servir com 
a punt de partida per treballar amb la 
resta de grups. Ells han de ser els pri-
mers a conèixer les nostres propostes 
per tal que puguin fer les aportacions 
que estimin oportunes”.
Cal tenir present, també, que, a més 
de les disminucions importants en els 
ingressos de l’Ajuntament motivades 
per la crisi econòmica actual, des del 
Govern central s’han anat produint 
retallades en els fons que destinen als 
ajuntaments, que són molt significati-
ves, i que es continuaran produint tant 
enguany com l’any vinent. L’obligació 
de l’Equip de Govern en aquest con-
text, doncs, és adoptar les mesures 
necessàries per aconseguir situar les 
despeses municipals en un nivell sos-
tenible en funció dels ingressos que es 
puguin obtenir amb realisme i rigor i 
“això suposarà sacrificis per part de 
tothom”.

Trasllat
Des del passat 10 de maig el Jutjat de 
Pau d’Olesa és al carrer Arquebisbe 
Ramon Torrella, 23, 1r 1a, telèfon: 93 
778 52 52. 

Retallada
La regidora de Règim Intern de l’Ajun-
tament d’Olesa, Mercè Jou, ha explicat 
que la reducció salarial dels funcionaris 
anunciada pel govern espanyol, també 
s’aplicarà als regidors locals. Jou ha dit 
que el consistori esperava que les me-
sures per reduir el dèficit serien menys 
dràstiques amb els funcionaris, com ara 
congelacions salarials. Segons la regi-
dora, a nivell estrictament econòmic, 

la retallada d’un 5 % de mitjana dels 
sous dels treballadors de l’Ajuntament 
és positiva per l’estalvi que suposa, 
però no ho és des del punt de vista del 
personal. 

Sense confiança
En el marc de reducció de la despesa 
de l’Administració local, l’alcaldes-
sa Magda Graells ha comentat que 
l’Equip de Govern està estudiant totes 
les possibilitats per reduir la despesa 
de l’Administració local, encara que no 
ha detallat quines seran les mesures 
que s’adoptaran per tal de disminuir la 
despesa i compensar les pèrdues re-
gistrades al tancament pressupostari 
de l’any passat.
Graells ha explicat que s’estan revisant 
els serveis i el personal de tots els de-
partaments per tal de prioritzar les 
necessitats del municipi i determinar 
què es pot eliminar.
En relació amb els càrrecs de confi-
ança, l’alcaldessa ha dit que no hi ha 
més càrrecs d’aquests que en anteriors 
mandats i que, fins i tot, alguns fan 
d’altres funcions, com les de cap d’àrea. 
De totes maneres, Graells no descarta 
una retallada de la plantilla de l’Ajun-
tament, on estan inclosos els càrrecs 
de confiança.

Eleccions
El passat 15 de maig es va celebrar una 
assemblea a La Passió on l’actual Junta 
en funcions va convocar oficialment les 
eleccions que han de celebrar-se el pro-
per 27 de juny, i que han de possibilitar 
l’elecció del nou equip directiu de la Jun-
ta de La Passió. En l’únic punt de l’ordre 
del dia va quedar conformada la junta 
electoral, la qual serà encapçalada per 
Maties Morte, a més d’Alfons Bayona 
i Salvador Llimona. Elies Valldeperas 
estarà a la reserva.
Al tancament d’aquesta edició, l’única 
candidata a assumir la presidència és 
Montserrat Font.  

Encara falta
A mitjans del mes passat, s’ha habilitat 
la nova, provisional i perillosa entrada 
i sortida nord d’Olesa, que ha rebut 
moltes crítiques de part de conductors, 

encara que el regidor de Planejament 
d’Olesa, Ramon Pons, ha assegurat que 
la senyalització, il·luminació i seguretat 
ha estat supervisada per tècnics de la 
Direcció General de Carreteres.
El regidor ha explicat que aquesta en-
trada i sortida d’obres a la C-55 és ne-
cessària per construir una rotonda que 
farà de distribuïdor i que facilitarà sis 
connexions que permetran la incorpo-
ració a la C-55, tant en sentit Manresa 
com Barcelona, l’entrada a Olesa des de 
la carretera, a més d’habilitar la sorti-
da cap a Esparreguera. La construcció 
d’aquest element i dels vials necessaris 
encara s’allargarà com a mínim fins als 
primers mesos de l’any vinent.

Pregó
Aquesta Festa Major a Olesa serà dife-
rent no tan sols pel pregó previst per a 
la nit del 23 de juny, sinó també per la 
implicació de moltes associacions i par-
ticulars en l’organització d’alguns dels 
actes, segons va comentar la regidora, 
Mireia Cañadell.
Per a la nit de Sant Joan, està previst 
un espectacular show làser a les portes 
de l’Ajuntament del qual el públic també 
formarà part. Durant els dies 23, 24 i 
25, la Regidoria ha organitzat diferents 
actes per als infants, joves i adults. El 
cap de setmana següent (26 i 27 de 
juny) diferents associacions olesanes 
oferiran festes, actes, tallers, exposi-
cions i balls, una oferta per a tots els 
públics. La regidora ha volgut destacar 
“la bona disposició dels olesans i ole-
sanes i de les associacions de diferents 
àmbits, que col·laboren amb la  Regido-
ria oferint el seus serveis i actes per a 
aquesta Festa Major”. Finalment, Caña-
dell va agrair molt especialment “a la 
Brigada, la Policia Local, Protecció Civil, 
ADF i les tècniques i administratives que 
treballen aquestes festes, i que durant 
aquests dies estan les 24 hores al servei 
del poble atenent les necessitats que 
comporta l’organització i execució de 
les festes”.

Educació
La Regidoria d’Educació va informar 
de les properes dates dels períodes 
de matriculació. Del 7 a l’11 de juny, 

hi haurà el període de matriculació en 
educació infantil, primària i secundària 
obligatòria; del 8 a l’1 de juny, a les llars 
d’infants, i de l’1 al 7 de juliol per als 
cicles formatius de formació professi-
onal de grau superior.

Horari
La Biblioteca romandrà tancada els dies 
11 i 25 de juny, i el dimecres 23 de juny 
obrirà només al matí (de 10 a 13 h).

Pla de mobilitat
L’Ajuntament està treballant en la 
diagnosi per a la redacció del Pla de 
Mobilitat Urbana d’Olesa. La finalitat 
del Pla de Mobilitat consisteix en de-
finir les estratègies per aconseguir un 
futur model de mobilitat més sostenible 
i segura que millori la qualitat de vida 
de les persones, la integració social i 
territorial, l’accessibilitat, seguretat i 
comoditat dels nostres carrers i places 
i la reducció dels impactes negatius del 
transport.
Es tractaran aquells aspectes que afec-
ten la vida diària quant a mobilitat, com 
el transport públic, l’aparcament, la cir-
culació, els vianants i les bicicletes, el 
transport privat i la seguretat viària, 
entre d’altres.
La iniciativa pretén implicar el veïnat, 
les associacions i la resta de col·lectius 
relacionats amb la mobilitat per tal de 
recollir les diferents visions i percep-
cions sobre la situació actual d’Olesa 
en aquest àmbit i poder definir quines 
mesures cal prendre per millorar-la.
Per tenir més informació tant sobre el 
Pla de Mobilitat Urbana d’Olesa com 
sobre el procés obert per participar i 
opinar sobre com hauria de ser la mobi-
litat futura, podeu accedir al web muni-
cipal (www.olesam.cat). L’Ajuntament, 
durant el mes de juny, organitzarà a 
la Casa de Cultura, diferents reunions 
informatives i tallers de participació 
ciutadana vinculats amb aquestes ac-
tuacions que serviran per debatre les 
aportacions recollides, aportar idees i 
contrastar les propostes amb la resta 
de participants.
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Deixadesa en el barri de la Flora Foto: AMF
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Felicitació
Amb aquesta carta vull felicitar l’acció de 
la Policia Local d’Olesa pels fets del mes 
de setembre de 2009, durant un atra-
cament a tres menors d’edat a la Plaça 
de l’Ajuntament. Els quatre agents de la 
policia que van intervenir van tenir una 
ràpida actuació al lloc dels fets i un bon 
comportament amb les víctimes. Des-
prés de l’atracament, en 20 o 25 minuts 
i a partir de la seva eficaç actuació, els 
atracadors van ser detinguts.
Crec que és just destacar les actuacions 
de la Policia Local d’Olesa, també quan 
fan bé la seva feina
Francisco Javier Cortijo

Agraïment
Amb aquestes línies vull agrair a Sole (no 
sé el seu cognom) del CAP Olesa, per la 
seva amabilitat i la seva predisposició a 
solucionar les gestions administratives 
en el CAP.
Alicia B.

En resposta
En relació a l’escrit senyor J. M. Sibina 
publicat a l’edició d’abril del periòdic 
08640 i en referència al llibre publicat 
“Inspiració olesana”, volem informar 
que es va produir un error perquè s’ha 
omès la poesia guanyadora del primer 
premi de l’any 1998 “Mordessar la pa-
raula, fusellar la veu” escrita pel senyor 
J. M. Sibina i Alsina. Hem de dir que el 
volum recull els originals del 4t Concurs 
de Poesia dipositat a la Biblioteca on es 
pot veure que no consten els títols de 
les poesies guanyadores. És per aquest 
motiu que va haver la greu confusió.

El senyor Sibina, que ja ha estat informat 
personalment a l’oficina de l’AVO, ens 
ha disculpat al comprovar que no havia 
hagut mala fe. Moltíssimes gràcies.
Maricarme Manzanares
Presidenta de l’AVO

El sempre oblidat barri de 
la Flora
Sóc una veïna de la Flora cada vegada 
més indignada per la deixadesa i la falta 
de recursos que hi dedica l’Ajuntament 
al nostre barri. D’acord que la crisi ac-
tual afecta a tothom, inclosos els Ajun-
taments, però això no treu que molts 
de nosaltres som ciutadans d’Olesa 
com qualsevol altre persona que viu al 
municipi i paguem els nostres impostos, 

tant d’escombraries, com IBI, com de 
circulació, etc; i no és just que haguem 
de suportar de viure en condicions 
tercermundistes i amb falta d’higiene, 
seguretat i salubritat.
El dilluns 3 de maig, sense anar més 
lluny, es va incendiar tot un pis deshabi-
tat des de feia mesos pel seu propietari 
però que havia estat ocupat per altres 
famílies que vivien en unes condicions 
infrahumanes. Tant la policia local com 
l’Ajuntament estaven avisats de la si-
tuació del pis però sembla ser que no 
es podia fer res sense la denúncia del 
propietari. El cas està als jutjats de 
Martorell.
Casualment el dia que més va ploure a 
la primera setmana de maig, de cop va 

començar a sortir molt fum del baixos 
2ª del número 10 de la Flora, s’estava 
cremant! Van venir tres camions de 
bombers, la Policia Local i els Mossos 
d’Esquadra. Es va haver de desallotjar 
tot l’edifici, el fum feia impossible res-
pirar dins els habitatges. Tot i això, vaig 
trobar a faltar que vingués algun respon-
sable de l’Ajuntament amb un arquitecte 
tècnic per a poder assegurar als veïns 
que el seu edifici, amb bigues de fusta, 
era o no segur per a que hi poguessin 
entrar; no va venir ningú!
Amb tot el rebombori que hi va haver, 
tristament he comprovat que no se n’ha 
fet cap menció de l’incendi  a la web de 
l’Ajuntament, on sempre expliquen fets 
i desgràcies que passen al municipi. És 
casualitat que un pis d’un barri que no 
interessa es cremi de cop i no se’n faci 
difusió? Quines desgràcies més han de 
passar per a que s’actuï amb contun-
dència?
El més trist és que encara hi ha gent a 
Olesa que pensa que tothom que viu a la 
Flora es dedica a robar i a traficar amb 
drogues, cosa que no és certa. Encara 
quedem famílies que l’únic que prete-
nem és viure feliços i en pau guanyant-
nos la vida honestament.
AMF

Sant Salvador a Vilanova 
d’Espoia. Anoia
L’ Isidre Calaf Llopart ens obria l’església 
de Sant Salvador d’Espoia, les nostres 
credencials eren únicament la bonho-
mia,  ja que no li havíem dit res de  la 
possibilitat de veure publicada aquesta 
crònica  a la Veu de l’Anoia. Per des-
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comptat, el penjarem als llocs habituals: 
“relatsencatala.com” i  “coneixercatalun
ya.blogfpsot.com”.
És una construcció romànica tardana 
de mitjan segle XII, documentada per 
primera vegada l’any 1199, d’una sola 
nau amb volta de canó reforçada per 
dos arcs torals, capçada, a sol naixent, 
per un absis semicircular amb finestra 
de doble esqueixada d’arc de mig punt 
adovellat. L’estructura originària ha 
sofert nombroses reformes entre les 
quals destaca el sobrealçament de tot 
l’edifici, que fa que presenti espitlleres 
a la part baixa i una sèrie de finestrals 
a la part alta. També d’aquesta reforma 

en resultaren dues cobertes, l’original 
de lloses de pedra i la teulada actual per 
sobre de la primera. El campanar actual, 
de paret, substituí un de quadrat que al 
seu torn havia substituït l’original d’es-
padanya. S’enderrocà també una torre 
rodona, resta sens dubte de la domus 
que els Cardona posseïen o controlaven 
, com en altres poblacions que envolten 
la Conca d’Òdena.
Al segle XVII l’abscís fou fortificat, 
obrint-s’hi espitlleres, i al segle XVIII 
es construí la sagristia. La porta d’accés, 
oberta a migdia, es formada per dos arcs 
de mig punt en degradació. L’església 
de Sant Salvador fou sufragània de 
Santa Maria de La Pobla de Claramunt 
fins l’any 1867, en que es convertí en 
parroquial de Vilanova d’Espoia i de la 
Serra Entre els anys 1966 i 1982 l’edifici 
va ser totalment restaurat. L’interior és 
d’una sobrietat que arriba a ser colpido-
ra;  ens expliquen que la figura de Sant 
Salvador, juntament amb altres sants 
que havien tingut altar, estan en altres 
dependències. L’accés a la sagristia es fa 
per  una obertura en el  pany de paret, 
que previsiblement serà arranjada quan 
els recursos econòmics ho permetin.  
El Feliu Añaños i Masllovet i l’Antonio 
Mora Vergés, mentre recollim imatges 
de l’exterior i de l’interior, esperonem 
tant al nostre amable interlocutor com 
a d’altres veïns presents en la conver-
sa, a recollir i divulgar les imatges de 
Sant Salvador abans de les obres de 
reforma.
Ens agradarà tornar quan el temple lliure 
d’afegitons  recuperi la bella simplicitat 
romànica.
Antonio Mora Vergés

Carrer dels Pau
Em refereixo al carrer Sastre, també 
anomenat vulgarment “carrer de les 
Escales” encara que no oficialment. 
Aquest carrer també va tenir el nom  
“Estanislau Figueres”, republicà, ad-
vocat, fill de Barcelona, cap del poder 
executiu durant la Primera República, 
any 1973.
El carrer Sastre, que no és pas llarg, 
podria haver tingut  el nom de “carrer 
dels Pau”, i tots de manera original. 
Fixeu-vos-hi: hi havia “Cal Pau de la 
Guenya”, “Cal Pau Balanxona”, “Cal Pau 
del Co”, “Cal Pau Bailón”, “Cal Pau del 
Quetxo”, “Cal Pau Basora”, “Cal Pau del 
Mingo” i “Cal Pau del Quelo”. Aquesta 
informació me la va donar, ja fa anys, 
en Jaume Martells, pare del que va ser 
alcalde d’Olesa de Montserrat, Arseni 
Martells.
Això passava en aquells temps que l’en-
trada al “Salón Goya” valia  25 cèntims, 
un quilo de pa, 70 cèntims, i es menjava 
molta sardina, arengades, bacallà es-
queixat, tripa i peus de porc, productes 
molt barats.
Lluís Duran i Duran

Cal Puigjaner s’ensorra
Les entitats sotasignants lamentem 
l’ensorrament de part de la casa de Cal 
Puigjaner, fruit de l’estat de degradació 
que de fa uns anys afecta aquest im-
moble de propietat municipal. El diven-
dres 14 de maig es va esfondrar part 
del sostre i de l’escala central d’aquest 
emblemàtic edifici de la nostra vila in-
clòs al Catàleg de Patrimoni d’Olesa de 
Montserrat i a l’Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya.

Demanem que es prenguin urgentment 
les mesures oportunes per evitar-ne una 
major degradació. Donat que en el marc 
de la Llei de Barris és previst realitzar-hi 
en breu una intervenció sol·licitem que 
aquesta es faci respectant l’estructura i 
distribució original i conservant els ele-
ments que li són característics que són 
justament els motius per al que aquest 
edifici va ser catalogat.
Recuperant una històrica reivindicació 
demanem que s’erigeixi un equipament 
museístic que conservi, exposi i doni 
a conèixer el vast patrimoni històric, 
etnològic i cultural que posseïm i que 
corre el risc de perdre’s, malbaratar-se 

Carrer Sastre                               Foto: 08640Sant Salvador a Vilanova d'Espoia   Foto: AMV
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Correu (cont.)

Nou accés a la C-55   Foto: 08640

i disgregar-se. Creiem que Cal Puigjaner 
és l’espai adequat per acollir aquestes 
funcions.
Finalment demanem a les institucions 
que vetllin per la conservació del nos-
tre patrimoni i evitin que aquests fets 
tornin a succeir en aquesta o altres 
propietats. 
“Qui no arregla una gotera, ha d’ar-
reglar la casa entera” (Dita popular 
catalana).
L’Arrel Acció Cultural
Centre Muntanyenc i de Recerques 
Olesà
L’Eixida de l’Art
Associació d’Artistes i Artesans d’Olesa 
de Montserrat
Associació de Veïns Casc Antic

Poble Sec
Un cop finalitzades i liquidades les obres 
FEIL, tal com llegíem en el darrer 08640, 
crec que es l’hora de fer balanç sobre 
el motiu de les penalitzacions aplicades  
a les empreses, per cert totes d’Olesa, 
per no acomplir amb el Plec de Clàusu-
les en referència  a la contractació de 
personal.
Els que hem observat les obres ha pogut 
veure el poc personal emprat en cada 
obra i crec que l’Ajuntament hauria 
de fer públiques les fitxes que es van 
demanar per poder cobrar les certifi-
cacions, on hi constaven les persones 
contractades, amb l’especificació dels 
dies treballats i de la situació laboral de 
cada treballador.
També que el Sr. Regidor expliqui el 
perquè en el projecte de construcció 
del local social del Poble Sec no es 

va preveure l’escomesa elèctrica ni la 
d’aigua, fet que ara el poble s’ha de 
fer càrrec del seu cost. Es que el local 
social anava ubicat a un altre indret on 
ja hi existien les instal·lacions, i per un 
capritx de Sr, Regidor es va edificar al 
vell mig d’un espai verd on la normativa 
no hi permet edificar?
I si l’Ajuntament hi pot edificar, perquè 
no existeix cap document escrit on s’au-
toritzi la construcció del local social dins 
d’una zona verda?
Crec que els regidors son “treballa-
dors” d’una empresa que es diu “Olesa 
de Montserrat”, ja que cobren un sou 
per fer aquestes feines, llavors tenen la 
obligació de donar comptes al poble, no 
es pot fer i desfer lliurament.
Crec que amb aquestes sancions es 
menysprea a unes empreses que han 
fet un esforç per emprar el personal cor-
responent tot i que no fos l’assenyalat 
per l’Ajuntament per quedar bé, i s’han 
executat unes obres correctes. En canvi 
es perdoni la possible mala gestió de les 
empreses de fora on la contractació en 
algunes ha estat un 25% del que asse-
nyala el Plec de Clàusules.
Vicenç

C-55
Amb aquesta carta, vull posar de ma-
nifest un dubte que, probablement, tin-
drem molts olesans/es a dia d’avui: de 
qui ha estat l’idea de la construcció de 
la nova entrada/ sortida cap a la C-55? 
Tot just el 15 de maig vaig passar-hi 
per primera vegada i va anar d’un pèl 
que el cotxe que tenia al meu davant no 
tingués un accident quan sortia d’Olesa 

en direcció Barcelona, per culpa de la 
manca de senyalització que hi ha en tot 
el tram en obres. I això no és l’únic! Més 
tard, ja fosc, vaig tornar cap a Olesa des 
de Barcelona i aleshores vaig ser jo qui 
va estar a punt de patir l’accident. De 
sobte, sense cap senyalització addicio-
nal, sense l’enllumenat reglamentari i 
sense previ avís de cap tipus, em vaig 
trobar que la “nova entrada” d’Olesa es 
troba després d’un revolt, sense visibi-
litat i des d’on, a més a més, et surten 
(clarament despistats!) els cotxes que 
marxen en direcció Barcelona, sense 
que tinguis temps a frenar. I jo em 
pregunto: aquest traçat és definitiu? O 
és provisional mentre s’enllesteixen les 
obres de l’antic encreuament Olesa-Es-
parreguera-C55? (que, per cert, què s’hi 
està fent allà? Perquè pel bé de tothom, 
espero que a algú se li hagi encès la 
bombeta i hagi pensat que la solució per 
fer aquell tram més segur és posant-hi 
una rotonda...).
No voldria posar-me dramàtica, però 
per la nostra seguretat més val que les 
persones responsables d’aquest traçat 
es posin mans a la feina ipso-facto i fa-
cin el favor de, com a mínim, procurar-

nos una bona senyalització, a més de 
posar, si cal, unes bandes elevades de 
goma (d’aquestes que tant els agrada 
col·locar a tots els carrers del poble...) 
perquè els vehicles redueixin la velocitat 
en aquell tram. I deia que no volia po-
sar-me dramàtica perquè, si les coses 
segueixen així, no trigarem gaire a veure 
com en el proper número del 08640 (si 
no és en l’actual...) se’ns informa d’un 
o diversos accidents causats pel nou 
traçat. I llavors se n’adonaran, senyors 
responsables, que totes les víctimes es 
podrien haver evitat si no fos per la seva 
incompetència. No cal dir, que espero (i 
suposo que tots esperem) una resposta 
a totes aquestes preguntes per part de 
l’Ajuntament. Atentament,
E.D.C.

Gatitos urbanos
Desde la Asociación ACAIMA queremos 
informar a los ciudadanos de Olesa de 
Montserrat que ACAIMA lleva la función 
de controlar las colonias de gatos urba-
nos y a los gatitos que nacen en cada 
colonia. Retirando un gatito antes del 
destete aumentan las probabilidades 
de que ese gatito no tire para delante. 
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Celebrant Sant Isidre Foto: FAO

La asociación ACAIMA agradecerá la 
colaboración de los ciudadanos al sa-
ber de gatitos que están situados en un 
sitio peligroso. También os animamos a 
adoptar de refugios de animales en lugar 
de recogerlos a propósito de la calle. “El 
animal no lo buscas tú, sino él a ti”.
Asociación ACAIMA

A nuestra edad: problemas 
cotidianos de gente 
cotidiana
El otro día, leí en un medio de comu-
nicación un estudio que nos decía que 
el 42% de los ciudadanos españoles 
admitía que su primera relación sexual 
se había producido después de una fi-
esta. Seguramente alguno de los que 
leéis este artículo pensaréis que es una 
simple tontería este estudio... el resto, 
¡estaréis tirando de vuestro archivo de 
memoria para recordar si estáis entre 
ese 42%!
Yo no soy de ese 42%, que lo único que 
hace es cumplir con las expectativas, ya 
que en las fiestas (las de barrio, o las 
mayores) son espacios donde nuestros 
familiares nos animan a ello. Porque 
cuando somos pequeños, quien no ha 
vivido aquello de “Va niños daros un 
besito...”. Y nosotros (yo y la otra vícti-
ma) accedíamos como meros animales 
de circo que hacen lo que han estado 
tanto tiempo ensayando...
Con el paso de los años, somos noso-
tros los que intentamos pillar un beso... 
Pero no tenemos tanta suerte como años 
pasados. O sea que nos aguantamos y 
pensamos que el siguiente año, tendre-
mos más suerte. Por eso y ahora que 

empieza la Fiesta Mayor, tengamos en 
cuenta el estudio. Seguro que entre no-
sotros tendremos a alguien dispuesto 
a aumentar el tanto por ciento de ese 
estudio. Serán fáciles de reconocer... 
¡tendrán una sonrisa de oreja a oreja!
Alex Valiente

Sant Isidre
El passat 15 de maig, la Fundació Agrí-
cola Olesana va celebrar la festivitat de 
Sant Isidre, patró de la pagesia, amb una 
missa a la que va assistir l’alcaldessa, 
Magda Graells. El diumenge 16 de maig, 
una cinquantena de persones van fer 
una excursió al Parc Temàtic de l’Oli, que 
es troba a la Masia Salat entre les Borges 
Blanques i Juneda, i com es tradició a 

l’entitat, alhora del dinar, es van lliurar 
olives d’or a tres persones, que estimen 
la terra i conreen l’olivera olesana. Va 
ser un acte molt bonic i emotiu. Felici-
tem a les tres persones mereixedores 
d’aquest guardo: Rosa Figueres Alert, 
Benet Font Boada i Vicenç Bel Segura.
Junta de Patrons de la FAO

Agraïment
Estimats Amics i Amigues de Carame-
lles: com cada any, des de l’Associació 
Pro Discapacitats Santa Oliva volem 
agrair al vostre grup i a les empreses 
col·laborades la vostra donació a la nos-
tra entitat  que com sempre possibilita 
i ajuda al manteniment dels nostres 
projectes i activitats. Gràcies per man-

tenir vius els costums culturals d’Olesa 
amb les vostres cançons populars i per 
tenir aquesta qualitat humana i empatia 
envers les persones amb discapacitat 
d’Olesa de Montserrat. Abraçades i pe-
tons ben forts.
Associació Pro Disminuïts Santa Oliva

El periòdic 08640 no es fa responsable del contingut 
de les cartes (opinions, comentaris, rèpliques i 
suggeriments d’interès general, respectuosos 
cap a les persones i institucions), i es reserva el 
dret de publicar-les i resumir-les si és necessari. 
Els articles que no es publiquen en aquesta edició 
per falta d’espai, sortiran a les properes edicions. 
Les cartes per a aquesta secció han de signar-se 
amb el nom i cognom de l’autor, DNI, telèfon i 
adreça. S’han d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36 o 
a l’a/e: periodic08640@hotmail.com
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La columna de l'Ivan
Juny
Olor d’estiu i de crema solar. Festa Major amb l’olor de foc i llum, de 
gresca i diversió. Aquests són els elements típics de juny. Les escoles 
acaben i els pares ens trenquem les banyes per trobar on deixar els 
nens de 8.00 a 20.00, però al final ens en sortim. Cada cop hi ha més 
parats i cada cop menys diners, però al final ens en sortim.
Aquest juny, però, té un component que cap altre ha tingut a Olesa: 
votar.
Els meus pares són fills de la postguerra i la repressió, de la por en 
comptes del respecte, de la mà dreta i ferma i dura. Els meus avis van 
viure guerres; no eren les guerres que vèiem per televisió, imatges 
que ja no ens impressionen perquè les pel·lícules semblen molt més 
reals. Ells la van viure, la van patir. Exilis, fam, destrucció i molta 
por real a marxar a treballar i no tornar mai més. Els nostres avis 
van ser empresonats per errors, per denúncies d’envejosos a qui no 
queien bé. Ells van patir i, tot i això, els meus avis sempre em van 
educar amb amor i respecte cap a tothom.
Qui diria que avui, que dels meus avis queda tot el record i una pobra 
velleta arrugada asseguda al sofà esperant el final, nosaltres podríem 
votar sobre el futur de la nostre nació, poble o destí.
Sé que aquesta votació no és vinculant, sé que servirà perquè altres 
polítics d’altres llocs s’omplin la boca i les urnes parlant, perdó, mal-
parlant de nosaltres. Però penseu que els nostres pares, per coses 
remotament menys importants, anaven a la presó o eren torturats 
o menystinguts per les forces de repressió.
Nosaltres que veiem les guerres per la televisió, nosaltres que hem 
après de sèries com “Cuéntame cómo pasó”, hauríem de ser cons-
cients de la importància que té aquest fet tan natural com anar a 
votar. Jo us animo a fer-ho, tant els que votareu SÍ, com els que 
votarien NO; fins i tot els que passen sempre de tot i els que troben 
que aquestes votacions són una aberració. Jo us animo a votar. Per 
respecte a vosaltres mateixos, als vostres pares i a tota la gent que 
per una cosa tan natural com donar l’opinió, se l’ha castigat amb 
duresa i terror.
Però, per sobre de tot, recordeu que ara arriba juny. L’inici de l’estiu 
és aquí mateix, els pantalons curts i les xancletes aviat substituiran 
les jaquetes i abrics que encara avui portem pel carrer.
La Festa Major també arribarà i que aquesta diversió no ens l’eclipsi 
la crisi. Perquè recordeu que la Festa és nostra, dels nostres amics 
i familiars, del riure i el beure, del joc i el ball i no pas de la crisi i el 
neguit. Si no podem engalanar el carrer per manca de pressupost, 
engalanem els nostres cors i el passadís del menjador. Però gaudim-
ne, que és temps de gresca, d’olor d’estiu i de crema solar, de foc i 
llum. De festa i diversió. Bona Festa Major.

Ivan Carreira
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Els premiats Foto: LPAssamblea dels botiguers Foto: 08640
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Com va anar?
Un cop finalitzades les representacions 
de La Passió, el Consell Directiu de 
l’Entitat ha valorat molt positivament 
aquesta temporada. La mitjana d’es-
pectadors per representació ha estat 
de 750 persones una xifra molt posi-
tiva, ja que es preveia una temporada 
complicada tenint en compte la situació 
econòmica actual.
L’èxit recau, en part, en la creació de 
paquets que incloïen l’entrada  i dinar 
en la majoria de restaurants de la vila. 
Per tant, hi ha hagut un ajustament de 
preus que ha donat els seus fruits, ja que 
han estat un total de 1.100 paquets els 
que s’han venut.
En quant a l’espectacle, la valoració 
també ha estat molt bona. Els canvis 
introduïts per l’equip de direcció han 
estat molt ben rebuts i el públic n’ha 
sortit molt satisfet. 
Per altra banda, el diumenge dia 16 de 
maig, es va celebrar a l’UEC el tradicio-
nal dinar de germanor de col·laboradors 
de La Passió. En el mateix acte es va 
fer lliurament dels diplomes d’honor de 
La Passió als següents col·laboradors: 
Dolors Gómez Martínez, Gerard Grivé 
Martells, Jaume Llobera Botanch, Dolors 
Margarit Mallafré, Miquel Àngel Parent 
Beltran, Xavier Povill Pacheco i Joan 
Povill Pacheco.

Què han decidit?
La vaga de les treballadores de la nete-
ja d’edificis municipals prevista per als 
propers mesos ha quedat desconvocada 
després que, en una reunió de més de 

quatre hores de durada, celebrada el 
passat 19 de maig, l’Ajuntament, l’em-
presa i els sindicats hagin aconseguit 
els acords suficients per aturar la vaga. 
Els tres punts de desacord, i que ara 
s’han desencallat, eren els següents: 
1) substituir els 23 dies mensuals per 
“Aquest complement s’abonarà a tots/es 
els treballadors/es proporcionalment a 
la seva jornada laboral establerta, i que 
no hagin comès més de tres faltes de 
puntualitat i d’assistència injustificada”; 
2) qualsevol canvi organitzatiu, haurà 
de ser pactat entre la part treballadora 
i l’empresa per cercar acords, i per últim, 
s’ha acordat que no hi haurà acomiada-
ments i que les jubilacions que es pro-
dueixin, previsiblement dos a curt/mig 
termini, no seran substituïdes i la seva 
feina es repartirà equitativament sense 
sobrecarregar de feina a la resta de la 
plantilla.
D’aquesta manera s’intenta garan-
tir un mínim de llocs de treball i els 
treballadors/es consoliden un increment 
del 10% en la seva retribució. 

Qui és la nova tècnica?
Des del passat mes d’abril, la tècnica 
encarregada del Programa Municipal 
Transició Escola-Treball (TET) a Olesa 
és Irene Nadal, que reemplaça a Yolanda 
Montero. Nadal és llicenciada i té expe-
riència en el treball amb adolescents i 
joves i l’acompanyament en els seus iti-
neraris de transició cap a la vida adulta, 
tant en centres com en medi obert, en 
educació en el lleure i en dinamització 
de projectes socials i comunitaris.

Per altra banda, el programa TET va ser 
inclòs dintre de les conclusions d’un se-
minari de reflexió entorn a xarxes edu-
catives, treball en xarxa i transversalitat. 
El document pot ser consultat a la pàgi-
na web http://grups.blanquerna.url.edu/
xarxeseducatives.

Quant s’ha recaptat?
La XVI Caravana catalana d’ajut huma-
nitari per al poble sahrauí ha recaptat a 
Olesa de Montserrat 1414 kg. d’aliments, 
173 kg. de productes higiènics i 309 kg. 
de roba escolar, un total de 1896 kg. que 
van ser enviats als campaments sahra-
uís. ACAPS Olesa vol agrair a totes les 
persones i entitats que han col·laborat 
en aquesta campanya.

De què va parlar?
Dins dels actes commemoratius del 75è 
aniversari de l’UEC, el passat 7 de maig 
es va portar a terme una xerrada sobre 
Sant Salvador de les Espases a càrrec 
del muntanyenc Àngel M. Hernández 
Cardona, autor de nombrosos llibres 
sobre l’ermita i els seus encontorns 
(“Sant Salvador de les Espases, una er-
mita singular”, “Escarxols i paparotes”, 
“Ressons de Sant Salvador”, “Pàgines 
vacarissanes”, etc.). Acompanyat d’una 
projecció de diapositives, Hernández va 
parlar dels aspectes més importants de 
l’ermita (geologia, castell de les Espa-
ses, primers documents, pare Solà com 
a restaurador i historiador de l’ermita, 
retaule gòtic, campana de l’ermita, 
avenc de Sant Salvador, llegenda de les 
espases de foc, faula del fanal d’or de 

Lepant, etc.), concloent que darrere de 
cada llegenda hi ha un fet històric.
Acabada la dissertació del conferenciant, 
hi hagué un interessant i participatiu 
torn de preguntes. Va cloure l’acte, en 
nom de l’entitat organitzadora, el senyor 
Càndid Castellarnau. Entre el nombrós 
públic present a la sala Jaume Jané, s’hi 
comptà amb la presència del president i 
del vicepresident de l’associació Amics 
de Sant Salvador de les Espases, respec-
tivament senyors Salvador Bassó i Elies 
Campmany. També hi assistiren diversos 
membres de la junta directiva de la Unió 
Excursionista de Catalunya d’Olesa.

Què es va celebrar?
El cap de setmana del 15 i 16 de maig 
es van celebrar les festes del Casc An-
tic amb una gran afluència de públic 
de totes les edats que ha pogut gaudir 
dels concerts, tallers, animació, àpats 
populars i de la fira d’artesania, amb una 
gran varietat de productes d’alimenta-
ció, complements i roba.

Què s’està votant?
En el marc de la Fira d’Artesania (15 i 
16 de maig) organitzada per l’Associa-
ció de Veïns del Casc Antic, 250 olesans 
han dipositat el seu vot a l’urna mòbil 
d’Olesa Decideix, ubicada a la Plaça de 
les Fonts. A Olesa, la consulta sobre la 
independència de Catalunya se celebra-
rà el proper 20 de juny, però els ciuta-
dans olesans que n’estiguin interessats 
poden expressar la seva opinió, a través 
del vot anticipat, a les urnes mòbils que 
s’instal·laran a les principals activitats 



1108640

08640

populars del municipi.
Per altra banda, el passat 7 de maig, 45 
càrrecs i ex càrrecs electes de l’Ajun-
tament local han mostrat el seu suport 
a la plataforma i han convidat a tots els 
olesans i olesanes a realitzar l’exercici 
democràtic de decidir sobre el futur ca-
talà cadascú des de les seves idees, des 
del respecte a l’altre i a la llibertat, en la 
consulta popular sobre la independència 
del proper 20 de juny.

Què van dir els boti-
guers? 
L’11 de maig es va celebrar la reunió 
general de l’Associació de Botiguers i 
Comerciants d’Olesa, on es va aprovar 
l’estat de comptes i el pressupost per 
aquest any. Es va informar dels nous 
beneficis per les botigues associades, 
com tiquets per a la zona blava, nous 
cursos de formació i la possibilitat d’im-
plementar el programa “Modernitza’t” 
d’assessorament, estudi i diagnosi per-
sonalitzat a tots els establiments comer-
cials. També es va decidir la participació 
de l’entitat en la Mostra d’entitats, la 
Fira de l’Oli i el Comerç d’Olesa i la re-
alització d’una campanya amb bosses 
ecològiques i un sorteig de vals regal 
per a la Festa Major.

Què és el Passionarium?
El passat 27 de maig es va presentar a 
Barcelona, el Centre d’Estudis Passio-
narium, dedicat a investigar i donar a 
conèixer el fenomen de les representa-
cions teatrals populars i tradicionals de 
la vida, mort i resurrecció de Jesús, és 
a dir, les ‘Passions’. El Centre té com a 
element central de la seva activitat la 
construcció del Dipòsit Digital i Base de 
Dades consultable en línia Corpus Pas-

sionarium que aplega, digitalitzats, tot 
tipus d’objectes procedents del patrimo-
ni generat per les representacions tra-
dicionals al llarg del temps. Actualment 
participen directament en el projecte 
les Passions de Cervera, Esparreguera, 
Olesa de Montserrat i Ulldecona i estan a 
punt d’integrar-s’hi una desena d’altres 
Passions catalanes.
El Centre d’Estudis Passionarium s’adre-
ça a les persones interessades en ge-
neral en qüestions de cultura popular 
i tradicional, en el teatre popular o en 
les Passions en concret. També a totes 
les persones a qui pugui interessar la 
investigació sobre aquests temes, des 
dels nivells escolars fins a l’alta inves-
tigació especialitzada en qualsevol de 
les perspectives des de les quals es pot 

tractar el fenomen passionístic: etno-
gràfica, artística, teatral, filològica, 
històrica, antropològica, social, musical, 
religiosa, etc.
El Centre d’Estudis Passionarium busca 
amb tot plegat complir un doble objec-
tiu: crear comunitat al voltant de les 
Passions (participants i persones inte-
ressades) i crear i difondre coneixement 
sobre el fenomen passionístic.

On estan les marquesi-
nes?
Són cinc les noves marquesines que 
s’han instal·lat en diferents punts del re-
corregut del bus urbà. Les marquesines, 
demanades a la Generalitat al 2001 han 
arribat finalment a Olesa i disposaran 

dels horaris de l’autobus i en alguns ca-
sos, d’iluminació. Estan situades davant 
de la residència Santa Oliva i al CEIP 
Sant Bernat (Sant Bernat), a la piscina 
municipal i al parc municipal de Les Pla-
nes i al carrer Pintor Fortuny cantonada 
amb la carretera de Terrassa. La regido-
ria de Mobilitat ja projecta la instal·lació 
d’altres i la nova ubicació de la parada 
de la plaça Catalunya, depenent si es 
pot modificar la ruta i les aturades de 
la línea urbana, un cop estigui obert el 
Quart Cinturó. D’aquesta manera, se-
gons el regidor Alonso, es potenciarien 
altres parades com les de la Rambla o 
la de la rotonda de l’avinguda Francesc 
Macià amb el carrer Arquebisbe Ramon 
Torrella, per exemple.

Per què?
El regidor i responsable de la coordina-
ció del Projecte d’Intervenció del Nucli 
Antic, Jaume Monné va explicar que 
la causa de l’ensorrament de part de 
l’escala central de Cal Puigjaner va ser 
l’obstrucció d’uns desaigües. Segons el 
regidor, la vegetació que havia crescut 
en una part del sostre de l’edifici de Cal 
Puigjaner va taponar alguns desaigües 
de la teulada i l’aigua de pluja s’ha anat 
filtrant amb el temps a la paret que el 
passat divendres 14 de maig, va cedir.
Monné ha volgut recordar que l’informe 
realitzat per constatar quin era l’estat de 
l’edifici ja apuntava que els sostres i el 
forjat de l’obra caldria revisar-los i as-
segurar-los quan s’intervingués. Segons 
Jaume Monné, ara mateix els estudis 
d’arquitectura encarregats d’aquest pro-
jecte de rehabilitació de Cal Puigjaner ja 
treballen per plantejar com s’haurà de 
realitzar tot plegat.

Fira del Casc Antic Foto: AVCA
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En petit comitè
Sense cap
L’alcaldessa Magda Graells ha anunciat 
que no tornarà a ser la cap de llista de 
CiU a les properes eleccions municipals. 
La decisió, explicada a Olesa Ràdio, està 
relacionada amb que ja fa molts anys 
que ha estat al capdavant de la secció 
local del partit i cal donar pas a d’altres 
més joves. Graells, a més, ha considerat 
que els polítics que formin govern l’any 
vinent hauran de tenir en compte que 
encara queden uns anys de dificultats 
econòmiques. Per últim, Graells no ha 
volgut dir quins seran els candidats a 
ocupar el seu lloc al capdavant de la 
llista convergent.

En respuesta
Escribo en respuesta al artículo de 
nuestro concejal de seguridad, Víctor 
Serrano, en el que hacía referencia a 
mi trabajo y a mis críticas a su mala 
gestión. Estoy seguro que usted, que 
vive a más de 40 km de Olesa no tiene 
miedo a que, debido a la falta de policía 
le puedan entrar a  robar a su casa, 
ya que probablemente en el municipio 
donde reside haya más agentes que en 
Olesa. En sus declaraciones, en ningún 
momento niega que desde que usted es 
el responsable de Seguridad Ciudadana 
nuestra policía cada vez disponga de 
menos medios y por eso no pueda re-
alizar de manera correcta su trabajo. Me 
parece lamentable, que para justificar 
su ineptitud y su falta de preparación 
para ejercer un cargo de tanta respon-
sabilidad como el que ostenta, se dedi-
que a decir que lo único que pretendo 
denunciando las carencias de la policía 
local, sea conseguir votos. Hay políticos 

que todo lo hacen según sus intereses 
electorales o para seguir viviendo de 
los impuestos que pagamos los demás 
y creen que todos somos iguales, pero 
no es así, aún quedamos personas que 
hacemos las cosas por convicción. 
También me acusa de “azuzar el miedo”. 
Lo que debería hacer es preguntarle si 
pasaron miedo a personas como mi 
novia cuando pillamos a unos ladrones 
dentro de casa, o a las dependientes 
de muchos comercios de Olesa en los 
que cada día entran a robar, puede 
preguntarle a la cajera del DIA a la que 
amenazaron a mediados de abril con una 
pistola, o por el  miedo que pasan en 
las urbanizaciones porque no ven pasar 
nunca un coche patrulla, o el que pasan 
cada mañana los empresarios cuando 
llegan a sus negocios en los polígonos 
ante el temor que les hayan vuelto a 
robar. Miedo pasan nuestros agentes 
cuando tienen que hacer un servicio 
peligroso y su compañero no lleva arma. 
Y rabia, mucha rabia, sentimos muchos 
vecinos de Olesa cuando nos roban y 
sabemos que no pasa nada. Rabia sen-
timos cuando sabemos que por la noche 
sólo hay dos agentes de servicio. Rabia, 
pero mucha rabia, sentimos cuando cada 
año pagamos más impuestos y usted ha 
decidido prescindir de uno de los coches 
patrulla y los dos que quedan no hacen 
más que averiarse.
Desde la primera vez que declaró que 
iban a aumentar la plantilla de la policía 
han pasado más de dos años. Presupu-
esto para 2008, 35 agentes y para 2009, 
36, cifras que ni se cumplieron entonces 
ni se cumplen ahora con las nuevas con-
trataciones, pero de las que se vanaglo-

riaba en sus declaraciones. Usted es un 
mentiroso compulsivo, mintió entonces y 
lo sigue haciendo ahora cuando declara 
que no ha recibido quejas de nuestros 
agentes referidas a la falta de medios. 
Acaba de contratar a seis personas que 
algún día serán agentes y de momento 
es como si usted o yo tuviéramos que 
hacer de policías, ya  que todavía no 
han pasado por la academia y no tienen 
preparación, por lo que ahora tendremos 
en Olesa 12 agentes que no tienen for-
mación, lo que supone que un 40% de 
nuestros policías no van armados. Eso  
sí que es absurdo, al igual que sus de-
claraciones sobre que en Olesa cada vez 
se cometen menos delitos y que así lo 
dicen sus datos, pues mis datos, que son 
los de la calle, lo que todos los vecinos 
palpamos, dicen lo contrario, por lo que 
quizá lo que debería hacer es salir a la 
calle y preguntar.  Pero claro, a usted 
le interesa que sus datos sirvan para 
justificar la falta de recursos.
Usted me pide propuestas, pero ¿cómo 
pretende que las haga cuando llevo me-
ses planteándole cuestiones sobre  la 
policía y aún no he recibido respuesta 
por su parte? También comenta el coste 
de aumentar el número de agentes, pero 
yo le puedo asegurar que si gobierno 
ampliaré la plantilla de la policía y los 
medios de los que disponen y para em-
pezar usaré los 40.000 € que usted nos 
cuesta a todos.
Para  acabar yo no le voy a poner nin-
guna estrofa de canción, ni le voy a 
tratar de macarra, ya que usted con 
su escrito demostró su catadura moral 
y porque creo que tal y como está la 
situación no estamos ni para canciones 

ni para fiestas. Y dejemos que los ciuda-
danos decidan quién azuza el miedo, el 
que denuncia las carencias de Olesa en 
seguridad o usted que no toma las me-
didas necesarias y niega la realidad.
Jordi Manfredi
Concejal PP Olesa

Repeteix
A l’assemblea de la secció local d’Es-
querra Republicana de Catalunya (ERC) 
el partit va escollir a Mireia Monfort per 
encapçalar el projecte polític olesà de 
cara a les properes eleccions municipals 
de 2011.

L’ensorrament de part de 
Cal Puigjaner
Com molts olesans ja saben, el 14 de 
maig es va ensorrar una part de la casa 
de Cal Puigjaner. A partir d’aquest fet, 
quatre entitats d’Olesa lamentaven el 
fet: Arrel Acció Cultural, Associació de 
Veïns del Casc Antic, Centre Muntanyenc 
i de Recerques Olesà, i L’Eixida de l’Art, 
Associació d’Artistes i Artesans d’Olesa 
de Montserrat. Aquestes entitats atribu-
ïen l’ensorrament a l’estat de degradació 
que des de fa uns anys afecta aquest 
immoble de propietat municipal. Per la 
seva part, el president de l’Associació 
Acció Arrel Cultural, Xavier Rota, expli-
cava a Olesa Ràdio que Cal Puigjaner, 
ubicat al Nucli Antic, era una casa pairal 
única i, per tant, d’un gran valor patri-
monial. L’edifici està inclòs al Catàleg 
de Patrimoni d’Olesa de Montserrat i a 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya
Alguns dies després del sinistre, l’ex 
alcalde, regidor i responsable de coor-
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dinar el Projecte d’Intervenció Integral 
del Nucli Antic, senyor Monné, declarava 
a la mateixa emissora que, després de 
fer una inspecció acurada per part de 
tècnics i polítics de l’Equip de Govern, 
la causa de l’esfondrament havia estat 
l’obstrucció d’uns desaigües de la teula-
da, que havien fet que l’aigua de la pluja 
s’anés filtrant i, amb el temps, la paret 
havia cedit. És a dir, la falta de mante-
niment i cura de l’edifici havia fet que, 
aquest, finalment cedís parcialment. 
Al Nucli Antic d’Olesa hi ha dues propi-
etats municipals d’un valor patrimonial 
remarcable: Cal Puigjaner i Cal Rapissa. 
De la primera acabem de saber el que ha 

passat i per què ha passat. Pel que fa a 
la segona, hem de dir que també està en 
un estat lamentable i probablement pe-
rillós. I per comprovar-ho només cal que 
qualsevol ciutadà hi vagi i veurà el seu 
grau de degradació i abandonament: la 
part superior, amb el filat protector des-
truït, ha estat envaïda pels coloms que 
hi viuen, hi niden, l’embruten i causen 
molèsties al veïnat. La segona planta 
té una balconada de forjat remarcable, 
oberta de bat a bat, cosa que accelera 
el procés de degradació i mostra ben 
a les clares que no hi ha cap mena de 
manteniment ni preocupació per l’edifici. 
Un autèntic desastre.
Mentrestant, aquests dies, l’Equip de 
Govern està preparant per portar al 
Ple Municipal, per a la seva aprovació, 
una Ordenança Municipal sobre inter-
venció arquitectònica a les façanes del 
Nucli Antic. En el seu articulat, entre 
d’altres coses, es donen criteris tècnics 
de restauració de façanes, amb nor-
matives mediambientals, la indicació 
que cal usar productes biodegradables, 
l’obligació de fer la neteja de la façana 
a partir de criteris de preservació, ins-
trueixen sobre els colors a posar ... i 
finalment hi ha un capítol de sancions 
previstes si s’incompleix l’articulat. Hi ha 
un apartat especialment interessant: a 
la pàgina 12, article 15, es diu que es 
considera falta molt greu “la destrucció 
o enderroc de la façana”. I això és el 
que precisament l’Equip de Govern té 
intenció de fer a Cal Rapissa, tot i que ho 
justifiquen comprometent-se a refer-la 
igual com és ara. Com si, en obres amb 
valor artístic, fos el mateix un original 
que una còpia. No saben els membres de 

l’Equip de Govern que s’ha de predicar 
amb l’exemple?
Des del Bloc Olesa, com han fet abans 
les quatre entitats abans esmentades, 
demanem a l’Equip de Govern que vetlli, 
respecti i preservi el patrimoni d’Olesa 

de Montserrat i doni exemple a la ciuta-
dania en una cosa tan important com és 
el respecte al llegat patrimonial i històric 
de la nostra vila.
Bloc Olesà

Cal Puigjaner s'ensorra              Foto: 08640
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Austeritat per superar la 
crisi
Des de fa molt temps l’Equip de Govern 
municipal està prenent mesures d’aus-
teritat davant de la crisis econòmica que 
afecta a les finances municipals. És van 
prendre mesures restrictives ja el 2008 
que van permetre tancar el pressupost 
en positiu. Es varen continuar prenent 
al llarg del 2009 tot i que, bàsicament 
degut a les retallades que varem patir en 
les transferències que rebem del Govern 
Central, en aquesta ocasió el tancament 
va ser en negatiu.  
En un primer moment es va anunciar que 
aquest tancament negatiu se situava en 
uns 800.000 €, el cert és que aquesta 
xifra no és tant alta sinó que se situa 
al voltant dels 400.000 €. L’explicació 
d’això rau bàsicament en que a l’hora 
de determinar el romanent de tresoreria 
hi ha ingressos que segur l’Ajuntament 
rebrà (com ara els fons d’inversió local, 
la construcció de la llar d’infants, entre 
d’altres) però que la normativa compta-
ble no permet tenir-los en compte.  

En petit comitè (cont.)
Aquestes retallades, fins ara, s’han fet 
sense deixar de prestar cap dels serveis 
que normalment ofereix l’Ajuntament.
Al llarg del 2010 la situació encara es 
presenta pitjor, i no només per enguany 
sinó que les previsions apunten a dos o 
tres anys més. Per tant estem preparant 
un pla d’austeritat encara més contun-
dent i que voldríem aconseguir un con-
sens amb la resta de forces polítiques 
que formen part del consistori per a la 
seva concreció i implantació.
Mentre aquest pla s’acaba d’elaborar 
i, com hem dit, s’intenta consensuar, 
no ens hem quedat quiets. Dia a dia 
s’estan prenent decisions que suposen 
noves retallades en les despeses muni-
cipals: reducció del sou de l’Alcaldessa 
en un 36%, ubicació del Jutjat de Pau 
en instal·lacions municipals (i així deixar 
de pagar lloguer), no assistència a actes 
de representació institucional com ara 
el del Passionarium a Oberammergau, 
s’han aconseguit rebaixes en contractes 
de subministraments i lloguers vigents, 
s’han fet nous contractes que rebaixen 

el preus aconseguits en anys anteriors, 
per destacar-ne alguns.
També, lògicament,  s’ha reduït un altra 
cop el pressupost destinat a la festivitat 
de Santa Oliva i  a la Festa Major (del 
48% en relació amb el que disposàvem 
el 2008 i del 18%  en relació amb el de 
l’any passat). Tot i això hem considerat 
que, encara que amb un pressupost 
molt inferior a l’habitual els olesans i 
les olesanes tenen dret a distreure’s i 
passar-ho bé i intentar no pensar, en-
cara que per pocs dies, en la situació 
de crisi econòmica que estem patint 
tots plegats.
Continuarem treballant per situar les 
despeses municipals en el nivell que 
permetin els ingressos, ho intentarem 
fer amb el consens de tots. 
Grup Municipal de CiU

Primer secretari
El passat 7 de maig es va celebrar l’as-
semblea extraordinària del PSC d’Olesa 
de Montserrat amb l’elecció de nova 
executiva com a únic punt de l’ordre 

del dia. Durant el període establert de 
presentació de candidatures es va pre-
sentar una única candidatura liderada 
per l’ex alcalde Jaume Monné, que va 
resultar aprovada per unanimitat en el 
transcurs de l’assemblea. Jaume Monné 
ha destacat com a objectius prioritaris 
en aquesta nova etapa la obertura del 
partit, l’increment de l’afiliació i la cre-
ació de nous espais de debat i partici-
pació al sí del partit. La nova Comissió 
Executiva del PSC d’Olesa que serà 
l’encarregada de dirigir la política local 
del PSC fins al proper Congrés Nacional 
està composada per les següents per-
sones: Primer Secretari: Jaume Monné; 
secretari d’Organització: Francisco Fer-
nández; secretari de Política Municipal: 
Pere Guillamon; secretària d’Igualtat: 
Rosina López; secretària de Formació: 
Núria González; secretari d’Acció Elec-
toral: Víctor Serrano; vocals: Jordi Ruf, 
Carlos Fernández, Juan Miguel Flores, 
Roser Bosch, Eva Gayarre i Àlex Pa-
llarès.
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L’agenda del juny
Fins al 13 de juny
22a Exposició d’Art de l’Escola d’Arts 
i Oficis. A la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i Ofi-
cis.

Dijous 3
El Documental de juny. A les 17 i a 
les 20 h, a la Casa de Cultura.
Organització: Ajuntament.

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

Divendres 4
Va de concert! A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Hora del conte: poesia per als més 
petits, “Pouem poemes”, amb Pepa 
Llobet. Patrocinada pel Centre 
Unesco de Catalunya. A les 18 h, a 
la Biblioteca.

DiverJocs per la convivència. Activi-
tat per a totes les edats. A les 17.30 
h, al parc del llac. Organització: DEC 
(Dinamització dels espais comuns 
d’Olesa).

Dissabte 5
2a Mostra d’Entitats. Consulta de 
conducta canina, a les 11 i a les 
17 h., organitzada per l’Associació 
Animalistes d’Olesa. Control de pes, 
pressió i glucèmia, a les 11.30 h., 
organitzat per l’Associació Volun-
taris d’Olesa. Iniciació a la forca, 
a les 11.30 i a les 19 h, organitzat 
per Diables Custus Ignis. Taller de 
sardanes, a les 11.30 i a les 18 h, or-
ganitzat per ACF Olesa Sardanista. 
Jocs variats, a les 12 h, organitzat 
per AEG Sant Bernat de Claravall. 
Actuació de dansa de grups infantils 
i juvenils, a les 12 h, organitzat per 
l’Esbart Olesà. Activitats manuals 
i taller d’imants, organitzat pel 
Centre Obert, CAIA El Setrill i Barri 
Jove. Ballada de gegants, a les 17.30 
h, organitzada per Gegants d’Olesa. 
Balls de saló, salsa i sevillanes, a 
les 20 h, organitzat per AAVV La 
Central-L’Olivera.
I durant tot el dia, hi haurà: Diver-
jocs per a la convivència, organitzat 
per DEC Olesa i 12x12 convivència 
interactiva; exposició itinerant, a 
càrrec de l’Associació Voluntaris 
d’Olesa; partides de jocs de rol o 
de taula, organitzades per el Club 
de rol juvenil d’Olesa (CROM); pin-

tura corporal amb henna i degus-
tació de té sahrauí, organitzat per 
ACAPS Olesa; sorteig de lots per a 
mascotes, organitzat per ACAIMA; 
taller infantil de dibuix, organitzat 
per l’Associació de Botiguers i Co-
merciants d’Olesa, i xuts a porte-
ria, organitzat pel Club Olesa Patí. 
Organització i coordinació general: 
Ajuntament, amb el suport de la Di-
putació. Totes les activitats seran al 
Parc Municipal.
Participants: Associació de Boti-
guers i Comerciants d’Olesa, ACF 
Olesa Sardanista, Associació de 
Gegants d’Olesa, Associació de 
pessebristes d’Olesa, Col·lectiu 
de Misteris d’Olesa, Coordinadora 
d’associats llengua catalana (CAL 
Olesa), Diables Custus Ignis, Es-
bart Olesà, La Passió d’Olesa, L’Ar-
rel Acció Cultural, L’eixida de l’art, 
UEC Olesa, AMPA IES Creu de Saba, 
AMPA IES Daniel Blanxart i Pedrals, 
Associació Veterans Atlètic Olesa, 
Club Futbol Olesa, Club Olesa Patí 
(COP), EFO’87, Penya Barcelonista, 
Peña Madridista Olesa, AEG Sant 
Bernat de Claravall, Club de Rol, 
ADF Olesa, Revolució Verda-Joves 
d’Olesa, Centre Obert CAIA, El Se-
trill i Barri Jove, DEC i 12x12 convi-
vència interactiva, Oficina del Nucli 
Antic, Olesa Ràdio, Programa Muni-
cipal Transició escola -treball (TET), 
Associació Animalistes d’Olesa, 
Associació contra l’abandonament 
i maltractament animal (ACAIMA), 
Fundació integració laboral, Associ-
ació Ariadna, ACAPS Olesa, Associa-
ció Dones i Progrés, Associació Vo-
luntaris d’Olesa, Federació de Dones 
per la Igualtat del Baix Llobregat, 
Fundació Lleida Solidària, AV Casc 
Antic, AV La Central-L’Olivera, AV La 
Rambla-Eixample.

Assemblea general ordinària de la 
Comunitat Minera Olesana. Elec-
cions d’interventors de comptes i 
presentació d’informe de gestió i 
comptes anuals 2009. A les 16.30 
h, al Casal.

Actes de celebració dels nascuts 
l’any 1950. A les 20:15 h, a la Plaça 
Nova. Organització: Comissió 60 
anys.

Diumenge 6
Botifarrada popular. A partir de les 
13 h, a l’Areny del Molí. Organitza-
ció: Bloc Olesà.

Ballada de sardanes i balls vuitcen-
tistes amb la Mitja Cobla Els Bori-
nots i la Cobla Vila d’Olesa, amb 
motiu del final del curs de Danses 
Olesa. A les 18 h, a la Plaça Nova. 
Organitzen: Arrel Acció Cultural i 
ACF Olesa Sardanista.

Cinema: “Cher ami” de Miquel Pujol. 
A les 17.30 h, al Casal.

22è Concurs infantil de color sobre 
l’asfalt, amb el tema “El circ”. Al Parc 
Municipal, de 9.30 a 12 h. A les 13 h, 
lliurament de premis. Organització: 
Escola d’Arts i Oficis.

9a Festa de l’Esport al carrer. Cursa 
de patins, futbol 5, bàsquet 3 x 3, 
cursa de la milla, escacs gegants, 
exhibició de danses modernes de 
l’Escola esportiva municipal, jocs in-
flables i tennis taula per a tothom.
Durant tot el dia, a la Plaça 
Catalunya. Organització: Ajunta-
ment d’Olesa i Diputació.

Dimarts 8
Cuina de tapes. A partir de les 18 h, 
al Mercat Municipal.

Dimecres 9
Xerrada: “Parlem d’ópera”, amb 
l’Albert Galceran. A les 19 h, a la 
Biblioteca.

Lliurament dels premis “Recerca 
Vila d’Olesa”. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura.

Revetlla de Santa Oliva amb l’or-
questra Swing Latino. A les 23 h, a 
la plaça del Porxo de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament.

Dijous 10
Ofrena a Santa Oliva. A les 18 h, al 
porxo de Santa Oliva.

Tómbola benèfica, a càrrec de les 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül. Al c/Santa Oliva, 
34.

Campionat escolar de futbol 7 aleví. 
A partir de les 10 h, al camp munici-
pal de futbol Les Planes. Organitza: 
Penya Barcelonista Olesa.

24 hores d’Olesa Ràdio. Des de 
les 10h. fins les 10 de l’11 de juny. 
Olesa Ràdio.

Animació infantil amb “Gil i els Ra-
taplan”. A les 11:30 h, a la placeta 
de Santa Oliva.

Campionat d’Escacs. A les 17:30 h, 
a la Casa de Cultura. 
Organització: Club Escacs Olesa.

Havaneres i rom cremat amb el grup 
“Mar endins”. A les 20 h, a la plaça 
del Porxo de Santa Oliva.

Inauguració de la seu de “L’eixida 
de l’art” i de l’exposició “Rare” de 
Francesc Esplugas. A les 19 h, a la 
Plaça de les Fonts, 10. Organització: 
L’eixida de l’art.

Presentació del llibre sobre el testi-
moni cristià de Mossen Lluïs Ferret. 
A les 19 h, a la Parròquia.

Divendres 11
Conferència: “Marc de Vilalba, se-
nyor d’Olesa i abat de Montserrat”, 
a càrrec de Francesc Xavier Altés 
i Aguiló, historiador i monjo de 
Montserrat. A les 18.30 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Arrel Acció 
Cultural.

Tómbola benèfica, a càrrec de les 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül. Al c/Santa Oliva, 
34.

Espectacle familiar: “Els sons de 
la diversitat”. A les 18.30 h, a la 
plaça de les Fonts. Organització: 
DEC Olesa i 12x12 Convivència 
Interactiva.
 
Concert de rock & roll: “Los Cimbre-
lines”, “Motorzombies” i “Brioles”. A 
les 23 h, a la plaça del Porxo de San-
ta Oliva.  Organització: Associació 
de Músics del Llobregat i Regidoria 
de Joventut.

Concert commemoratiu del 2n ani-
versari de la inauguració de l’orgue, 
a càrrec de la banda Unió Musical del 
Bages i Vicenç Prunés (organista), 
amb la direcció de Quim Piqué. A 
les 21.30 h, a la Parròquia. Entra-
da: 6 euros. Organització: Amics 
de l’Orgue i de les Arts d’Olesa de 
Montserrat.

Dissabte 12
Campionat de llançament de pinyols 
d’olives. A les 12.30 h, a la Plaça de 
la Sardana
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Tómbola benèfica, a càrrec de les 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül. Al c/Santa Oliva, 
34.

Fira de l’Oli i el comerç d’Olesa. Du-
rant tot el dia, al Nucli Antic i a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
Revolució Verda i Associació de Bo-
tiguers i Comerciants d’Olesa.

Intercanvi de xapes de cava i punts 
de llibre. A partir de les 9 h, al Parc 
de l’Estatut.

DiverJocs per la convivència. Acti-
vitat per a totes les edats. A les 11 
h, al parc del Porxo de Santa Oliva. 
Organització: DEC Olesa.

Inauguració de les pistes de pàdel. 
Al Club Tennis Olesa.

Concert de reggae i ska, amb l’ac-
tuació de “Desforestados”, “Thorpe-
dians” i “Blacksteady Crew”. A les 
23 h, a la plaça del Porxo de Santa 
Oliva. Organització: CAU i Regidoria 
de Joventut.

Diumenge 13
Mostra de teatre i cant de l’Escola 
113 Dansa. A les 20 h, al teatre El 
Casal.

Fira de l’Oli i el comerç d’Olesa. Du-
rant tot el dia, al Nucli Antic i a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
Revolució Verda i Associació de Bo-
tiguers i Comerciants d’Olesa.

Tómbola benèfica, a càrrec de les 
Germanes de la Caritat de Sant 
Vicenç de Paül. Al c/Santa Oliva, 
34.

3ª Cursa d’andròmines. A partir 
de les 12 h, a la placeta de Santa 
Oliva. Organització: Regidoria de 
Joventut.

3ª Marató d’artistes olesans. A les 
19 h, a la Plaça de les Fonts. Orga-
nització: Regidoria de Joventut.

Dimarts 15
Va de concert d’alumnes adultes! 
A les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de 
Música.

Cuina de Festa Major. A partir de les 
18 h, al Mercat Municipal.

Dimecres 16
Presentació pre-diagnòsi del Pla 
de Mobilitat Urbana. A les 20 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Dijous 17
Xerrada: “Consells de seguretat per 
la gent gran”. A les 16 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Regidoria 
de Serveis Socials.

Divendres 18
Cinema: “Tres dies amb la família”. 
A les 22 h, al Casal.

Pregó de Festa Major. A les 21 h, al 
parc de Les Planes. Organització: 
AV Les Planes.

Actuació del cuadro de baile “Oscar”. 
A les 22 h, al parc de Les Planes. 
Organització: AV Les Planes.

Nit jove, amb les actuacions de 
grups musicals olesans (hip-hop i 
break dance. A les 23 h, al parc de 
Les Planes. Organització: AV Les 
Planes.

Hora del conte: Contes del nas, amb 
la companyia Ninotinas. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Circuït sobre rodes: “Rodamons”. 
Porta els teus patins, el patinet o 
la bicicleta! Activitat per a totes les 
edats. A les 17.30 h, al parc del llac. 
Organització: DEC Olesa

Club de Lectura general: “La in-
sostenible lleugeresa del ser” de 
Milan Kundera. A les 18.45 h, a la 
Biblioteca.

Dissabte 19
Circuït sobre rodes: “Rodamons”. 
Porta els teus patins, el patinet o 
la bicicleta! Activitat per a totes 
les edats. A les 11 h, a la Plaça 
Catalunya. Organització: DEC 
Olesa

IV Cursa del Foc. A les 18 h. Sor-
tida: Cal Mané/Parc Municipal. Re-
corregut: Els Closos, Av. Francesc 
Macià, zona industrial de Vilapou, 
tornada per c/Calvari, c/Anselm 
Clavé, c/Argelines, Els Closos i 
Parc Municipal). Organització: Club 
Atletisme Olesa.

Trobada de 15 anys de Voluntaris 
d’Olesa. Organització: Voluntaris 
d’Olesa.

Inauguració de l’exposició de ves-
tuari de balls d’esbart “Passejant 
per la història”. Al teatre La Passió. 
Organització: Esbart olesà. Fins el 
25 de juny.

Representació de “La Baldirona” 
d’’Angel Guimerà. A les 22 h, al te-
atre El Casal. Organització: Escola 
Daina-Isard.

Teatre: “La intel·lectual” de Santi-
ago Rusiñol, amb la companyia de 
teatre del Daina-Isard. A les 22 h, 
al teatre El Casal.

Primer duatló infantil-juvenil de 
Les Planes. A les 10 h, al parc de 
Les Planes. Cal portar casc i bici. 
Organització: AV Les Planes i Triatló 
Olesa. 

Festa de l’escuma amb escuma de 
colors. A les 12 h, al parc de Les 
Planes. Es recomana portar banya-
dor i tovallola. Organització: AV Les 
Planes.

Festival de patinatge del Club Olesa 
Patí. A partir de les 16 h, al Pavelló 
Salvador Boada. Organització: Club 
Olesa Patí.

Xocolatada per a tothom. A les 18.30 
h, al parc de Les Planes. Organitza-
ció: AV Les Planes.

Inflables pels més petits. A les 19 h, 
al parc de Les Planes. Organització: 
AV Les Planes.

Actuació musical amb un grup 
brasiler. A les 21.30 h, al parc de 
Les Planes. Organització: AV Les 
Planes.

Actuació variada. A les 22.30 h, al 
parc de Les Planes. Organització: 
AV Les Planes.

Gran ball de revetlla. A les 23.30 h, 
al parc de Les Planes. Organització: 
AV Les Planes.

40è Concurs de pintura local i 36è 
Concurs de pintura ràpida. De 8 a 
13 i de 15 a 20 h, a la Casa de Cul-
tura. Organització: Escola d’Arts i 
Oficis.

Diumenge 20
Olesa decideix: consulta sobre la 
independència de Catalunya. Col-
legis electorals a Sant Bernat, La 
Passió, Poble Sec i Casa de Cultura. 
Organització: Olesa decideix.

Circuït sobre rodes: “Rodamons”. 
Porta els teus patins, el patinet o 
la bicicleta! Activitat per a totes les 
edats. A les 11 h, al Parc de l’Esta-
tut. Organització: DEC Olesa

Lliurament de premis del 36è Con-
curs de Pintura Ràpida i 40è Con-
curs de Pintura local. A les 13 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Escola d’Arts i Oficis.

Jornada esportiva a la pista del parc 
de Les Planes. A les 10 h. Organitza: 
AV Les Planes.

Exhibició d’aeròbic a càrrec del gim-
nàs Gimsal, al parc de Les Planes. 
Organització: AV Les Planes.

Exhibició de patinatge infantil a 
càrrec del Club Olesa Patí, al parc 
de Les Planes. Organització: Club 
Olesa Patí.

Taller de maquillatge. Al parc de 
Les Planes. Organització: AV Les 
Planes.

Competició “Two-ball baskets”. Al 
parc de Les Planes. Organització: 
AV Les Planes.

Concurs de dominó. Al parc de 
Les Planes. Organització: AV Les 
Planes.

Simultànies d’escacs, a càrrec del 
Club d’Escacs Olesa. Al parc de Les 
Planes. Organització: Club d’Escacs 
Olesa.

Paellada popular. A les 14 h, al parc 
de Les Planes. Organització: AV Les 
Planes.

Teatre: “La intel·lectual” de Santi-
ago Rusiñol, amb la companyia de 
teatre del Daina-Isard. A les 18 h, 
al teatre El Casal.

40è Concurs de pintura local i 36è 
Concurs de pintura ràpida. De 8 a 
13 h, a la Casa de Cultura. Organit-
zació: Escola d’Arts i Oficis.
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L’agenda (cont.)
Representació de “La Baldirona” 
d’’Angel Guimerà. A les 19 h, al te-
atre El Casal. Organització: Escola 
Daina-Isard.

Mostra musical. A les 19 h, al tea-
tre La Passió. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Dimarts 22
Sessió participativa del Pla de Mo-
bilitat Urbana. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Ajunta-
ment.

Dimecres 23
Pregó de Festa Major. Arribada de la 
Flama del Canigó. Espectacle làser 
de música i llum. A les 22 h, a la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay.

Ball amb l’orquestra Cristal 975. A 
les 24 h, a la Plaça Catalunya.
 
Concert de versions joves: “Star 
Tres Orchestra” i “Los Pachucos”. 
Al final del concert, inflables per 
als joves. A les 24 h, al Parc Mu-
nicipal. Organització: Regidoria de 
Joventut.

Inauguració de l’exposició d’obres 
del 36è Concurs de Pintura Ràpida 
i 
40è Concurs de Pintura Local. Fins al 
4 de juliol, a la Casa de Cultura. Or-
ganització: Escola d’Arts i Oficis.

Dijous 24
Espectacle de dansa: “Temps de 
balneari, Olesa 1929”. Cloenda del 
80 aniversari de l’Esbart Olesà. A 
les 20 h, al teatre La Passió. Entrada 
gratuïta.

Jornada de portes obertes a la Pisci-
na Municipal amb material recreatiu 
inflable. A partir de les 10 h.
 
Certamen comarcal de Cant d’ocells. 
A les 9 h, al Centre Cívic Sant Ber-
nat. Organització: Societat Ocellaire 
d’Olesa.
   
Animació infantil amb “Alea teatre”. 
A les 11.30 h, al Parc Municipal.

Jornada tradicional catalana: balla-
da de gegants, Castellers d’Espar-
reguera, Castellers de Terrassa i 
Bastoners del Montserratí. A partir 
de les 18 h, a la Plaça de Fèlix Fi-
gueras i Aragay.
    
Concert de música tradicional amb 
“Els Filibusters”. A les 20 h, al Parc 
Municipal. Organització: Comissió 
de Festes.

Ball amb l’orquestra Cimarrón. A les 
24 h, a la Plaça Catalunya.

Festa de la Ràdio Volum VII. A les 24 
h, al Parc Municipal. Organització: 
Olesa Ràdio.

Primer Open Jamón de Parapente. 
A la zona esportiva de Les Planes 
(Piscina municipal). 
Organització: Equip de Vol Lliure.

Divendres 25
Primer Open Jamón de Parapente. 
A la zona esportiva de Les Planes 
(Piscina municipal). Organització: 
Equip de Vol Lliure.

Animació infantil amb “Set de So”. 
A les 11.30 h, a la Plaça de la Sar-
dana.

Gimcana fotogràfica, amb catego-
ries de 14 a 18 anys i de 19 a 30 
anys. A les 18 h.

Animació infantil amb “Toca La Troca 
Rebombori”. A les 19 h, a la Plaça 
de la Sardana.

Concert de Festa Major amb l’or-
questra Maravella. A les 19 h, al 
teatre La Passió.

Ball de Festa Major amb l’orquestra 
Maravella. A les 24 h, a la Plaça 
Catalunya.

Concert hardcore amb “The Blacke-
ning”, “Petiso Orejudo”, “Seeds of 
hate” i un grup sorpresa. A les 23 
h, al Parc Municipal. Organització: 
Associació de Músics Llobregat.

Dissabte 26
Primer Open Jamón de Parapente. 
A la zona esportiva de Les Planes 
(Piscina municipal). Organització: 
Equip de Vol Lliure.

XXXI Trobada de Gegants d’Olesa. 
Recorregut: c/República Argenti-
na, Av. Francesc Macià, c/Jacint 
Verdaguer, c/Anselm Clavè i Plaça 
de la Sardana. A partir de les 19 h., 
a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Gegants d’Olesa, en 
commemoració del 75º aniversari 
de l’UEC. Col·labora: Ajuntament.

Gala dels premis Oliwood 2010. A les 
21 h, al teatre La Passió. Organitza-
ció: col·laboradors de La Passió.

Mercasal Musical 2010. Durant tot el 
dia, al Parc Municipal. Organització: 
Bloc Juvenil, Associació de Músics i 
Regidoria de Joventut.

1a edició de la Fira del Disc (para-
des de compra i venda de discos) i 
concert vermut amb “Txus Blues” i 
“Jose Bluefingers”. A partir de les 11 
h, al Parc Municipal. Organització: 
Bloc Juvenil, Associació de Músics i 
Regidoria de Joventut.

Animació infantil amb Escarabellos. 
A les 11.30 h, al Parc Municipal. Or-
ganització: Bloc Juvenil, Associació 
de Músics i Regidoria de Joventut.

Versions de jazz amb “Confusion 
Band”. A les 18.15 i 19.15 h, al Parc 
Municipal. Organització: Bloc Juve-
nil, Associació de Músics i Regidoria 
de Joventut .
    
Presentació de la Guia musical 
d’Olesa. A les 19 h, al Parc Muni-
cipal. Organització: Bloc Juvenil, 
Associació de Músics i Regidoria 
de Joventut.

Lliurament de premis de la gimcana 
fotogràfica del dia 25 de juny. A les 
20 h, al Parc Municipal. Organitza: 
Regidoria de Joventut.

Concert amb versions de rock a 
càrrec de “Mr. Danger”. A les 23 
h, al Parc Municipal. Organització: 
Bloc Juvenil, Associació de Músics i 
Regidoria de Joventut.

Concert de “Los mala gana” (rumba 
“granuja”). A la 1 h, al Parc Muni-
cipal. Organització: Bloc Juvenil, 
Associació de Músics i Regidoria 
de Joventut .

DiverJocs amb aigua. Vine a pas-
sar una bona estona i vigila que no 
acabis xop! Activitat per a totes 
les edats. A partir de les 11 h, a 
la Plaça Catalunya. Organització: 
DEC Olesa.

12è Open d’Olesa d’aixecament de 
banca. A les 17 h, al pavelló Sal-
vador Boada. Organització: Club 
Power Olesa.

Projecció dels audiovisuals: “50 
Anys de Festa Major 1959-2009”, 
“Aquells cotxes”, “Carnestoltes 
SMAP 1975-1978”, “Les pubilles 
d’Olesa 1959-1987” i “L’abans 
d’Olesa”. A les 23 h, a la Placa de 
l’Oli.

Ball i karaoke amb la projecció de 
vídeos musicals de la música dels 
últims 50 anys. A les 24 h, a la Plaça 
de l’Oli. Tots els participants han de 
portar un metxer.
    

Ballada de sardanes, a càrrec de la 
Cobla Vila d’Olesa. A les 20 h, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
Ajuntament.

Diumenge 27
Gala dels premis Oliwood 2010. A 
les 19 h, al teatre La Passió. Or-
ganització: col·laboradors de La 
Passió.

DiverJocs amb aigua. Vine a pas-
sar una bona estona i vigila que no 
acabis xop! Activitat per a totes 
les edats. A partir de les 11 h, a 
la Plaça Catalunya. Organització: 
DEC Olesa.

Espectacle de circ amb Los Herreri-
ta “The Flamingos”. A les 19 h, a la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay.

Espectacle pirotècnic. A les 23 h, al 
Camp de Tir (Les Planes).

Primer Open Jamón de Parapente. 
A la zona esportiva de Les Planes 
(Piscina municipal). Organització: 
Equip de Vol Lliure.

Dimarts 29
Sessió participativa sobre la mobili-
tat al barri del Nucli Antic. A les 19 
h, a la Casa de Cultura. Organitza-
ció: Ajuntament.

Notes: Les activitats previstes per 
l’Associació de Veïns de Les Planes 
podrien modificar els seus horaris.
En cas de pluja les activitats previs-
tes per l’Ajuntament per Santa Oliva 
i Festa Major, es faran a l’UEC.
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Les preguntes
La recepció de l’Ajuntament fa temps que està de 
reformes però no només edilícies, sinó també pel 
que fa a la qualitat de l’atenció ciutadana. Hem 
preguntat a la regidora de l’àrea sobre aquest i 
altres temes.

1) La imatge que el ciutadà veu de 
l’Ajuntament, tan bon punt entra 
a l’edifici, no és de les millors. 
Quan acabaran les obres d’ade-
quació de la planta baixa?

Les obres de l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) 
van començar a mitjans de juliol del 2009 (amb els 
fons FEIL) i la 1a fase va finalitzar l’octubre de l’any 
passat; per tant, l’OAC està en funcionament des 
d’aquell mes. Les obres de reforma del vestíbul i 
del Saló de Plens van començar la tercera setmana 
de maig i acabaran al mes de juny. Hi va haver una 
descoordinació entre la Brigada Municipal, que va 
desmuntar el sostre existent, i l’empresa encar-
regada de fer les obres, que havia de col·locar-lo 
immediatament després.

2) Quines novetats hi haurà en 
l’atenció ciutadana?

Portem treballant des de la primavera del 2008 per-
què es passi d’una Oficina d’Informació i Registre 
a una Oficina d’Atenció Ciutadana, que realment 
tramiti eficaçment i posi l’Administració municipal 
al servei de la ciutadania. Aquest canvi de menta-
litat, amb la qual els ciutadans siguin considerats 
“clients” i tots els departaments de l’Administració 
posin a disposició de l’OAC tots els procediments 
que tramiten per fer més eficient l’atenció ciutadana, 

estimem que el setembre d’aquest any començarà 
a visualitzar-se. 

A més a més, s’han sol·licitat dos llocs de treball 
més, amb els dos, que ja s’han incrementat en 
l’atenció ciutadana directa, en el marc de la crea-
ció d’un circuit legal de modificació de la relació de 
llocs de treball vigent a l’Ajuntament, perquè l’OAC 
disposi de personal suficient per funcionar realment 
com una Oficina d’Atenció Ciutadana. Entre les mo-
dificacions visibles de què podrà beneficiar-se el ciu-
tadà a l’hora de ser atès a l’OAC, hi ha la instal·lació 
d’un monitor informatiu al vestíbul (gestor de torn) i 
un monitor expenedor de tiquets de torn, un taulell 
amb una persona encarregada de la informació i la 
derivació, 24 cadires d’espera i un servei d’atenció 
telefònica independent.

3) Els ciutadans podran fer un 
seguiment dels seus tràmits?

Amb la idea de dur a terme una feina més trans-
versal entre els diferents departaments i serveis 
municipals, hem adquirit un programa informàtic 
específic per al seguiment d’expedients, que en un 
futur serà accessible per als ciutadans, via pàgina 
web, de manera que puguin fer un seguiment dels 
seus tràmits.

4) Es podrà ampliar l’horari 
d’atenció al públic?

Si es confirma l’ampliació de la plantilla, el projec-
te és que puguem oferir més horaris i millors. En 
aquest sentit, la idea és que el ciutadà pugui ser atès 
tots els dies al matí i a la tarda (de 8.30 a 14.30 h i 
de 16.30 a 19.30 h) a excepció dels divendres, amb 

horari només al matí. Si l’ampliació de personal es 
fa tal com està prevista, també es podria plantejar 
un horari ininterromput. És important destacar la 
constància del personal de l’OAC i la voluntat de 
generar i participar en aquest canvi de mentalitat 
de tot l’equip.

M. Àngels Cambronero Gotsens
Regidoria d’Atenció Ciutadana
Ajuntament d’Olesa de Montserrat



2108640



22 08640

Guaita!

“Hi creiem en les energies renovables? No és suficient amb complir la normativa vigent, hi hem de creure i fer un ús adequat dels diners públics. Esperem 
ara que l’arbre no torni a pagar els plats trencats”. Aquest escrit, acompanyat d’una fotografia, el va enviar un vilatà olesà.
Les plaques solars pertanyen al CEIP Puigventós i estan en funcionament. La queixa del nostre lector està relacionada amb que durant gran part del dia 
els arbres del carrer donen ombra a les plaques i impedeixen la seva funció. Retallem els arbres o traiem les plaques? 08640

Fotos: 08640
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Foto: 08640

La pubilla del juny

08640

Es diu Alba Monforte Pérez i és d’Olesa de tota la vida. És la petita de 
la família, cursa 4º d’Eso al Daina-Isard i seguirà estudiant Magisteri. 
Actualment està assajant el musical “Spamalot” que s’estrenarà a 
l’UEC al juliol. Juga futbol sala femení com a pivot o ala, participa 
de la Campanya del Somriure i en la Coral de l’Escola Municipal de 
Música.
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Esport olesà

L'equip femení de hoquei patins Foto: CHP

Homenatge
El diumenge 16 de maig, el porter del CF 
Olesa, Albert Pujol ha jugat el seu últim 
partit amb la samarreta olesana i ha re-
but un homenatge més que merescut. 
L’excusa era un partit amb el Sabadell 
que finalment s’ha endut la victòria amb 
un contundent 0-3. El capità i porter de 
l’equip les últimes sis temporades, ha 
jugat el seu últim partit oficial de la seva 
carrera esportiva. Pujol, de 36 anys, ha 
estat homenatjat i ha rebut diversos 
obsequis tant del club, dels companys, 
de l’afició i de l’ajuntament d’Olesa com 
agraïment als bons anys jugats a l’enti-
tat. El porter ha estat substituït al minut 
68 de partit i ha rebut una emocionant 
ovació.

Futbol
El porter Albert Coca i el central Oriol 
Serra, ambdós de 28 anys i provinents 
del Blanes, van ser els dos primers fit-
xatges del CF Olesa per la temporada 
2010/2011. El porter ha jugat gran part 
de la seva carrera esportiva entre la 2ª 
divisió B i la 3ª divisió. A 1ª catalana, 
categoria on jugarà l’any vinent, només 
hi va competir la segona volta de la tem-
porada 2008/2009 amb el Tortosa.
Per altra banda, al tancament d’aquesta 
edició, eren 13 les baixes confirmades 
per la temporada vinent. Els jugadors 
que seran baixa per decisió tècnica són 
Cuevas, Rafa Bellès, Josep Maria Soler, 
Xavi Morón i Crístian. D’altres, com és 
el cas de Manolo López, Francis o Álex 
Martínez no continuaran després de re-
butjar la oferta econòmica proposada. 
Moisés Tàpia, igual que Albert Pujol, 
ha decidit retirar-se de la pràctica del 
futbol. I per últim, Pelegrín, Arjona i 
Dani Duran no tenen la possibilitat de 
tornar la temporada vinent a Olesa. 
D’altre banda, encara estar per de-
terminar el futur de cinc jugadors de 
l’actual plantilla. Enric Daví ha rebut 
oferta de renovació, tot i que sembla 

difícil que pugui continuar. Oriol Sans, 
igual que Enric, també ha rebut oferta 
de renovació i s’està esperant resposta 
del jugador. En canvi, Aitor Torres, Álex 
Ros i David Fernández “Peke” són els 
que han mostrat més predisposició de 
renovar. Encara que no es pot descartar 
que puguin rebre alguna oferta superior 
que els faci canviar d’opinió..

Escacs
Durant el mes de maig, les activitats 
del Club Escacs Olesa, al marge de les 
seves habituals classes a la seva seu 
social, han estat supeditades a dos sols 
esdeveniments. En primer lloc, l’1 de 
maig, amb motiu de les Fires de Prima-
vera de Martorell, es va participar , una 
vegada més, en el tradicional Torneig 
gegant que organitza el Club d’Escacs 
Martorell amb un total de 10 equips 
de nou jugadors cadascun. L’actuació 
(vuitens amb tres punts), tot i millorant 

la de l’any anterior, no va ser massa 
lluïda. I també, el dissabte 8 de maig, 
vuit integrants del club van participar 
individualment en el IV Torneig ACE 
d’Escacs Base (per a jugadors/res de 
fins a 18 anys). Podem afirmar amb 
satisfacció que més o menys tothom 
va respondre, com a mínim, a lo que 
de cadascun calia esperar, amb menció 
especial per a Carles Rafegas, 6è en la 
classificació general (hi participaven 76 
jugadors/res) i campió en el seu tram 
d’edat (sots 14).
Club Escacs Olesa

Bon resultat
L’última setmana de maig, els triatletes 
del club Triatló Olesa van participar de 
la triatló de Gavà on hi participaven 400 
homes i dones. El millor olesà va ser 
Marc Reyes que va ser el 48è a la general 
i 32è a la categoria sènior després de 
completar els 750 metres de natació, els 

20 kilòmetres de ciclisme i els 5 últims 
de cursa a peu. 

Noves pistes
El dissabte 12 de juny a partir de les 
10 h, el Club Tennis Olesa inaugurarà 
quatre noves pistes de pàdel. Durant 
tot el dia hi haurà exhibicions de juga-
dors professionals i de joves promeses, 
activitats per a nens i nenes, un torneig 
mixte amateur i una botifarrada popular. 
Per a més informació, contactar al tel: 
93 778 6167.

Cronoescalada
El diumenge 16 de maig, 172 partici-
pants van disputar la II Cronoescalada 
al Puigventós organitzada per l’escola 
Daina-Isard. Els guanyadors de la ca-
tegoria general van ser: 1) Fernando 
Fernández (guanyador de la 1ª edició) 
amb un temps de 21:16; 2) Carlos Luis, 
amb 21:45 i 3) Pedro Sánchez, amb 

Nous fitxatxes pel Olesa                          Foto: CF
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22:06. En dones, la guanyadora va ser 
Laura Baleta, amb 29:04, segona, Con-
suelo Sánchez, amb 36:03 i en tercer 
lloc, Núria Llimona, amb 37:06.
Des de l’organització de la prova, han 
volgut agrair especialment a tots els col-
laboradors i entitats olesanes que han 
permès que es disputi la cursa.

Hoquei patins
Els passats 7,8 i 9 de maig es va dispu-
tar el Campionat de Catalunya Femení 
sots 16, i el equip femení olesà de 12 
a 15 anys va participar a les elimina-
tòries contra els equips més forts de 
Catalunya, quedant com el 6é millor 
equip en aquesta categoria. Els tres pri-
mers classificats (Palau, Bigues i Sferic 
Terrassa) disputaran el Campionat d’Es-
panya que es celebrava a finals de mes. 
Des del club olesà, han volen felicitar a 
tot l’equip, delegats i entrenadors i molt 
especialment a l’Ariadna Gomez, Lara 
Jaime, Helena Oleart, Cristina Gramunt, 
Silvia Porterias i Gemma Cortes.
Per últim, el proper dissabte 12 de juny 
es celebrarà el 8è Torneig de Hoquei pa-
tins a la pista exterior del Pavelló Sal-
vador Boada. Durant tot el dia, jugaran 
totes les categories del club (ratolins, 
iniciació, senior, equips femenins, etc.) 
contra equips convidats d’altres pobla-
cions.

Petanca
El juvenil jugador Ramón Jiménez par-

ticipó en los campeonatos juveniles por 
tripletas que se disputó en Nerja (Mà-
laga) y quedó en quinto lugar. Por otra 
parte, el Club Petanca Olesa informa 
que el próximo domingo 6 de junio se 
celebrará el Torneo de Santa Oliva en la 
sede de la entidad (Las Planas) con una 
competición por dupletas a partir de las 
9 de la mañana.

Patinatge artístic
El proper dissabte 19 de juny es cele-
brarà el Festival de Patinatge Artístic 
al pavelló Salvador Boada. La cita és a 
partir de les 18.30 h.

Tennis taula
Els jugadors Wang Wei i Oriol Monzó 
continuaran un any més a la disciplina 
del Bombons Blasi Xaloc Olesa de tennis 
taula que milita a la superdivisió mascu-
lina. Els dos han signat la renovació i per 
tant conformaran la columna vertebral 
d’un equip que es marcarà com objectiu 
aconseguir la permanència a la màxi-
ma categoria del tennis taula espanyol. 
Wang Wei completarà així la 7ª tem-
porada a l’entitat olesana, demostrant 
el compromís amb el club que el va fer 
arribar de Xina i on ha s’ha convertit 
en un jugador important a la categoria. 
D’altre banda Oriol Monzó jugarà la seva 
4ª temporada a Olesa. Després de la 
marxa de Marc Duran a finals de l’any 
passat, Monzó ha estat una peça clau 
a l’equip. 

Per últim, Álvaro Robles ha fitxat pel San 
Sebastián de los Reyes i per tant en les 
properes setmanes es coneixerà quin 
jugador completarà l’equip per afrontar 
la temporada vinent a superdivisió.

¡Campeones!
El miércoles 12 de mayo, una trein-
tena de socios e invitados de la Peña 
Atlética “Passió Rojiblanca” de Olesa de 
Montserrat, se congregaron en el bar 
Trébol, para seguir la final de la Europa 
League entre el Atlético de Madrid y el 
Fulham inglés. Después de una cena 
en familia, se pudo disfrutar y sufrir de 
una final muy “del Atleti”, consiguien-
do un ajustado y merecido triunfo por 
2-1, victoria, que nos invita a soñar 
con recuperar éxitos pasados. Habían 
transcurrido 14 años desde el último tí-
tulo nacional y 48 años desde el último 
europeo. Al final hubo fiesta por todo lo 
alto. El presidente de la Peña, Eduardo 
Castillo, encabezó el brindis, agradeció 
la asistencia de todos los presentes y 
pronunció unas emocionantes palabras, 
que merecieron una gran ovación. Por 
supuesto, no faltaron petardos y una 
traca de 20 metros.
Después de conseguir la Europa League, 
el Atlético de Madrid participó de la final 

de la Copa del Rey. La Peña Atlética se 
desplazó al Camp Nou, donde al lado de 
otros 50.000 seguidores, mostraron su 
apoyo incondicional y, pese a la derrota 
por 0-2, animaron a su equipo, antes, 
durante y después de haber terminado el 
partido. Lástima no haber conseguido el 
doblete, hubiera sido un broche de oro, 
pero nos faltó esa guinda. Solo queda 
felicitar al Sevilla por el triunfo conse-
guido, a los anfitriones (FC Barcelona) 
por la excelente organización y, a todos 
los que forman esta gran familia atlé-
tica. ¡Hasta la próxima final! Gracias a 
todos.
Peña Atlética “Passió Rojiblanca” de 
Olesa

Final de la Cronoescalada Foto: DB

Campeones                               Foto: PAO
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Esport olesà (cont.)
Marató catalana
El diumenge 2 de maig es va celebrar 
l’edició número trenta-quatre del Cam-
pionat de Catalunya Absolut de Marató 
2.010, en el marc de la vuitena edició 
de la Marató d’Empúries, organitzada 
per l’Ajuntament de l’Escala (Girona). I 
l’atleta olesana, Sandra Corcuera Marín, 
de 37 anys, va acabar segona a la com-
petició (categoria W35) i va guanyar la 
medalla de plata, amb un temps de 4:
07.01. Enhorabona!

Rècords
Al Campionat de Catalunya de Powerlif-
ting 2010, Montse Alcoba de la Federació 
Catalana va guanyar la prova a la cate-
goria femenina. L’atleta té plaça per el 
mundial de l’especialitat que es disputa-
rà a finals de juliol a Kuala Lumpur.
A la categoria masculina, el guanyador 
va ser Luis Miguel Jiménez, amb un ai-
xecament de 165 kg., el segon va ser 
el manresà Abdul Serigne M’Baye amb 
un aixecament de 157,5 kg. En tercer 
lloc, va quedar Alfonso Romero, també 
integrant de la selecció catalana, amb 
un aixecament de 167,5 kg.

Arts marcials
El gimnàs olesà Sir Furio-jol ha parti-
cipat als campionats de Catalunya de 
Kick Boxing i K-1 i Muay-Thai, que es 
van celebrar a Terrassa el passat 8 de 
maig. En aquesta prova, dels 5 membres 
del gimnàs que van barallar, van gua-
nyar quatre. I a Sant Boi, el diumenge 9 
de maig, una vintena d’alumnes (nens, 
nenes i adults) van participar d’un altre 
campionat i cinc nens, dues noies i dos 
adults van acabar primers. Els competi-
dors guanyadors del gimnàs són: David 
Galera, Nerea Ranjel, Alex Martín, An-
tonio Fernandez, David Matas, Judith 
Evangelista, Laia Aguilera, Hatmed el 
Mansouri i Fernando Heredia.

Bona marca                               Foto: SC

Rècords olesans                               Foto: JC
08640
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Empreses i serveis
Cursos de cuina
Per aquest mes de juliol, el Mercat Mu-
nicipal organitza cursos de cuina per 
a nens i nenes. Us podeu inscriure a 
partir del 15 de juny a les paredes del 
mercat.

Nova entitat
“L’eixida de l’art” (Associació d’artistes 
i artesans d’Olesa de Montserrat), és 
una nova entitat olesana, sense ànim 
de lucre, que neix com a centre de 
difusió dels oficis, de l’artesania i les 
arts plàstiques a Olesa de Montserrat, 
amb l’objectiu d’aglutinar, organitzar i 
dinamitzar totes les expressions artís-
tiques que es desenvolupen al munici-
pi, i promoure i difondre l’obra i llurs 
autors. I ben concretament: promoure 
tota mena d’activitat artística i arte-
sanal de l’entorn olesà; ser el lloc de 
trobada d’artistes i d’artesans i d’inter-
canvi i interrelació entre ells i les seves 
obres; promoure, difondre i recuperar 
vells oficis i tradicions; preservar les 
tècniques i disciplines de l’artesania i 
mantenir-les vives, tot creant un entorn 
creatiu, obert, plural, projectat al poble 
i la comarca i receptiu als canvis cul-
turals i socials, i col·laborar amb altres 
entitats que persegueixen els mateixos 
objectius.
El 10 de juny a les 19 h, “L’eixida de 
l’art” inaugurarà la seva seu, amb l’ex-

posició “Rare” de Francesc Esplugas, 
al número 10 de la Plaça de les Fonts, 
mostra que es podrà visitar fins al 30 
de juny.

Cafès i vins
El 31 de maig passat ha obert les seves 
portes “La sucursal”, una nova cafeteria 
a Olesa. A més a més dels entrepans 
i cafès pots gaudir de les seves tapes 
i vins. Estan al carrer Salvador Casas, 
5-7, telèfon, 93 772 9550. 

Renovación
En su quinto aniversario “Ingeniería Fe-
liciano” renueva su despacho y lanza 
su página web. Esta joven ingeniería 
esta especializada en legalización de 
actividades, (necesario para que el 
Ayuntamiento donde se realice la ac-
tividad conceda la licencia de activida-
des), venta, instalación y legalización 
de instalaciones petrolíferas (depósitos 
de gasoil) así como cualquier otro tipo 
de proyecto, peritaje o estudio. La 
web es: www.estudioingenieria.es/
felicianogarcia i la dirección electróni-
ca, ingenieriafeliciano@gmail.com. El 
teléfono es el 93 778 6589.

40 aniversari
El proper divendres 18 de juny a partir 
de les 19.30 h, l’Escola Daina-Isard 
organitzarà un berenar-sopar durant 

el qual es realitzarà el lliurament dels 
premis corresponents a les activitats 
que es van fer el passat 17 d’abril, a la 
jornada de portes obertes. Per a més 
informació, podeu contactar al 93 778 
0994.

Sopar de cloenda
L’Esbart olesà organitza el sopar de 
cloenda del seu 80è aniversari. Serà el 
proper dissabte 10 de juliol, a les 21.30 
h, a la vinya de Cal Pons. La data límit 
per confirmar la vostra presència és el 
15 de juny i les inscripcions es poden fer 
a la Caixa Terrassa (número de compte 
2074 011 72 0013756134 / Referència: 
Sopar 80). Per a més informació, podeu 
contactar al 627 571 086 (Tomàs) o 629 
302 235 (Manel).

Foto, foto, foto...
El 21 de juny és la data límit per poder 
participar del VII Concurs fotogràfic 
“Els colors de la primavera”. Les foto-
grafies han de ser presses en el terri-
tori del Baix Llobregat, i podran ser en 
color o en blanc i negre, amb tècnica 
lliure. Poden fer-se amb càmera analò-
gica i/o digital i caca participant podrà 
presentar al concurs un màxim de tres 
fotografies originals, inèdites i no pre-
miades en altres concursos. Les obres 
s’han de presentar en format digital 
per correu electrònic a: concursfotog
rafic@turismebaixllobregat.com. Per a 
més informació, podeu consultar la web 
www.turismebaixllobregat.com

Sin IVA
Durante todo el mes de junio la con-
cesionaria Ford de Olesa regala el IVA 
en la compra de cualquier vehículo de 
su marca. La promoción se acaba el 
último día de junio, justo antes de la 
subida del IVA a partir del mes de julio. 
El salón de exposición está en la calle 
Barcelona, 78.

Llibre
El 10 de juny a les 19 h, es presentarà a 
la Parròquia, el llibre sobre el testimoni 
cristià de Mossen Lluïs Ferret, que fou 
rector de la parròquia olesana durant 
molts anys. Aquesta miscel·lània ha 
estat possible per l’aportació de les 
persones que el varen tractar com a 
familiar, sacerdot i company de moltes 
iniciatives socials. Aquesta publicació 
també conté escrits del propi Mossen 
Lluïs que reflecteixen el seu pensament 
sobre molts temes de la vida quotidia-

na. La seva edició vol ser un homenatge 
dels seus amics d’Olesa de Montserrat i 
de Terrassa, que han fet possible aple-
gar en un llibre d’unes 250 pagines el 
seu testimoni cristià perquè sigui reco-
negut i a la vegada divulgat.

Solteros
Un grupo de amigos está intentando 
formar un grupo de gente separada, 
divorciada o soltera, para tener un 
lugar donde encontrarse y hablar de 
todo tipo de temas. Después de hacer 
la primera toma de contacto de singles 
en Olesa de Montserrat, han pensado 
en seguir adelante con el grupo, con el 
fin de organizar salidas o eventos para 
relacionarse con más personas en la 
misma situación. Si queréis participar 
de sus reuniones informales, la cita es 
cada jueves a las 20.30 h, en La Cava, 
Rambla Catalunya esquina Metge Car-
reras.

Curs
El 14 de juny començarà el Curs inten-
siu d’estiu de Llengua de Signes Cata-
lana organitzat pel Casal de Persones 
Sordes de Sant Just Desvern, que tindrà 
una durada de 120 hores. Per a mes 
informació podeu contactar al telèfon: 
93 371 1282, a/e: casordsanjustco@g
mail.com

08640
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Classificats
Treball
Noia de 45 anys responsable i 
amb experiencia, s'ofereix per 
acompanyar i passejar avis en 
hores concertades.
Tel: 695 459 294 (de 21 a 22h.) 

Se necesita persona cariñosa, 
responsable y no fumadora para 
cuidar a bebé de 6 meses estando 
yo en casa. Pequeña ayuda en la 
casa. Imprescindible que sea de 
Olesa de Montserrat o cercanías. 
Se ofrecen 350 euros al mes. Te-
léfono: 625 247 857.

Pintor profesional y muy econó-
mico se ofrece para hacer faena 
de pintor y fontanero. Comunida-
des de vecinos y pisos particula-
res. Tel: 693 423 070 (Jose).

SOS, necessites una cangur?, ne-
cessites algú que vigili els teus 
fills?, necessites algú que et doni 
un cop de mà en els estudis? Amb 
experiència. Truca’m al tel: 605 
868 547. Preus econòmics.

Es fan classes de repàs de física, 
matemàtiques, anglès, català i 
filosofia. Tel: 93 778 4956.

Jiménez Lirio Centres Òptics 
necessita òptics optometristes 
per als seus centres d’Olesa i 
Esparreguera. Interessats, con-
tactar amb Dolors per telèfon (93 
778 4620) o per mail (vistaopti-
ca_olesa@hotmail.com)

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

Doy clases de guitarra de todos 
los estilos (blues, rock, flamenco, 
etc.), para principiantes 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, 
reparaciones, servicios y mante-
nimiento en general. Tel: 696 347 
532 (Claudio García Stay).

Soy estudiante y necesito trabajo 
para pagarme los estudios. Busco 
trabajo de limpieza de hogar, can-
guro y cuidado de personas may-
ores. 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 treba-
llar 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, limpi-
eza, jardín y arreglos. Tel: 619 
878 029.

Estudiant de primer d’Administra-
ció i Direcció d’empreses a ESA-
DE s’ofereix per donar classes de 
repàs per a alumnes d’EP, ESO o 
Batxillerat. Tel: 625 933 394.

El portal de feina “Selección y 
Empleo” busca assessors comer-
cials per a contactar telefònica-
ment 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 formula-
ri “Oferta 2010” que trobaran a 
www.seleccionyempleo.es

Se ofrece afilador para todo tipo 
de herramientas. Servicio a do-
micilio. 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.

Se ofrece ama de casa españo-
la para trabajos de limpieza, 
plancha, etc. Tel: 93 775 7546, 
616 682 436 (Isabel).

Chica española se ofrece para 
limpieza de casas. Larga expe-
riencia, buenas referencias. Tel: 
660 200 277 (Amalia).

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.

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

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

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

Escola d’idiomes sol·licita pro-
fessors d’anglès, 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 (uni-
versitària), un alumne cada hora, 
primària i secundària (totes les 
matèries), molt econòmiques, 
horari de tarda. Tel.: 651 314 
792.

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

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

Plaza de pàrking a 17.000 € (zona 
del Ayuntamiento). 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. Re-
visión completa 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 de-
talle. Precio: 1.200 €. Tel: 610 
56 9 762.

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

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

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

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

Ciclomotor 4 rodes, descapota-
ble, 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 Be-
net Margarit (barrio La Central). 
Precio: 18.000 euros. Tel: 650 
283 147.

Ciclomotor, 4 ruedas, descapota-
ble, 2.700 km., año 2002, funci-
ona con gasoil y no es necesario 
carnet. Precio: 1.500 euros. Tel: 
653 431 646.

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

Immobiliària
Se vende bar de 100 metros, en 
pleno funcionamiento. Para más 
información, llamar al tel: 644 
307 066.

Se vende casa 4 vientos en Sant 
Esteve Sesrovires (Ca n’Amat), de 
150 metros i 685 metros de terre-
no. Comedor 47 m, cocina de 20 
m, 4 habitaciones (3 dobles), ves-
tidor 8 m, dos baños completos 
(1 suite), carpintería interior roble 
macizo, porticones de madera, 
calefacción, cenador, barbacoa. A 
20 minutos de Barcelona. Precio: 
415.000 € negociables. Teléfono: 
627 775 587.

Es traspassa botiga de puericul-
tura a Olesa. Local de 100 m2. 
Interessats, trucar al tel: 617 
162 326.

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

Venc pis tot reformat al centre 
del poble, alt, amb ascensor, vis-
tes panoràmiques a Montserrat, 
molta llum, tot exterior, 75 m2, 
ampli menjador, balcó, cuina amb 
safareig, 3 habitacions, finestres 
d’alumini amb doble vidre, ca-
lefacció. Possibilitat de pàrking 
en règim de lloguer. Preu: 165 

000 euros. Tel: 636 381 338 
(Noèlia).
 
Habitación en alquiler a precio 
económico. Interesados, llamar 
al tel: 625 549 593.

Alquilo piso reformado en Anselm 
Clavé, con parking y local comer-
cial en Colón, 100. Interesados, 
llamar al tel: 93 778 5278 (Pi-
lar).

Se alquila apar tamento 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 habita-
ciones ampliables a 8, armarios 
empotrados, vestidor, 2 baños 
completos (1 suite), carpintería 
interior roble macizo, ventanas 
de aluminio doble cristal ¨cli-
malit ,̈ porticones de aluminio 
regulables, aire acondicionado, 
calefacción, parket, gimnasio, 
biblioteca-despacho, riego au-
tomático, cenador, barbacoa, 
garaje, muy soleada. Precio: 
540.000 € (negociables); se 
aceptan propiedades a cambio. 
Tel: 649 116 960.

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

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

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

Vendo piso de 75 m2 en Pueblo 
Seco, reformado totalmente el 
año 2006, 2º con ascensor, 3 
habitaciones (2 dobles y 1 in-
dividual), comedor de 20 m2, 
cocina de 13 m2, lavadero cer-
rado, balcón, baño de diseño, 
calefacción, a.a., parquet, muy 
luminoso y con vistas montaña. 
Amueblado. Precio: 187.000 €. 
Tel: 615 455 303.

Vendo piso de 3 habitaciones, cu-
arto 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 habitación 
de matrimonio y calefacción en 
todo el piso. Está ubicado en-
frente del colegio Montserrat. 
Precio: 280.000 euros, tel: 671 
189 821.

Diversos
Vendo SONY Vaio vgc-lm1e, en 
muy buen estado. Pantalla 19, 
LCD TFT X-black. Lector de DVD. 
Lector SD. 5 puertos USB. LAN 
inalámbrica 802. 11b/g. Ratón y 
teclado inalámbrico. Impresora 
multifunción HP deskjet mod. 
F4180, 2 Gb de memoria Ram, 
250 Gbytes de disco duro. Precio: 
700 euros. Tel: 630 822 233.

Compro cotxes antics d’Scalextric 
(EXIN). No importa l’estat. Trucar 
després de les 19 h, de dilluns a 
divendres, al tel: 697 914 321.

Se vende un estupendo sofá de 3 
plazas y un sillón de relax. Esta-
do impecable. Precio: 300 euros. 
Tel: 609 422 275 (Juan).

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

Fora trastos! Recollim gratuïta-
ment a domicili trastos i articles 
de segona mà. Tel: 619 042 495 
(Rosa), a/e: foratrastosrosa@g
mail.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; moni-
tor 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 cerezo, medidas 3.30 x 2.40 
m., con mesa, cuatro sillas. Pre-
cio: 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 inclui-
dos, precio: 360 €; móvil Nokia 
N-70 color blanco de Vodafone, 
por 20 euros y Nokia 6630 Vo-
dafone en buen estado, por 20 
euros. Tel: 610 569 762.

Vendo escudo del Real Madrid, 
tallado en piedra natural en reli-
eve, 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, precio: 30 
euros; esquís Rossinyol, con pa-
los de regalo, 30 euros;  Tel: 687 
818 018.
Se vende dormitorio completo sin 
cama. Precio: 200 euros (negoci-
ables). Tel: 600 737 990.

Es ven cadira de rodes, semi-
nova, amb motor. Preu a conve-
nir. 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, mayor-
mente de los años 60. Tel: 665 
307 793.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules 
a periodic08640@hotmail.com o al 
tel./fax: 93 772 94 36. El periòdic 
no es fa responsable de possibles 
canvis de preus o modificacions de 
les ofertes. 
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Per molts anys !

08640

Adrià Carreras (24), Agustina Casanovas Bernadas (80), Albert Gálvez (58), Albert Panicello Segarra (15), Ana Mora Ubach (9), Ana Nieto Corzo (27), Andreu 
Costa Cadavall (70), Anna Maria Matas Cassany (48), Antoni Figueras Comte (83), Antonia Cabañero Martín (77), Antonio Bonavila (60), Antonio Soriano 
Capacete (47), Ariadna Benages Vicente (14), Carla Grima Mora (18), Conxita Casals Petxamé (70), Cristina Vega Nieto (8), Daniel Solà Aparici (69), Dolores 
Lozano (70), Dylan Membrado Hernández (5), Dúnia Solà Rivera (39), Eduard Sales Jorba (34), Elisabeth Baró Fernández (27), Eliseo Gonell Seguer (77), 
Erika Sánchez (28), Feliu Sucarrats Margarit (68), Félix Cambronero García (77), Fermí Barlam (20), Francesc Pala Arellano (53), Francisco Cortés Campos 
(68), Guillermina Parera Figueras (93), Giorgio Petani (35), Hugo Cordón Martín (1), Isaac Palomares Gonell (26), Isidre Alberch Vendrell (52), Joan Romacho 
Pros (4), Joaquin Romacho Vargas (42), Joan Eusebi Salabert (39), Joana Da Silva, Joaquim Carreras Boada (87), José Galcerán Musarro (69), José Manuel 
Corzo Fernández (38), José Orellana Peloche (15), Josefa Fontanet Guixa (81), Josefina Cabello Pérez (55), Josep Guzmán García (49), Josep Pere Quesada 
(50), Juan Castro Gallardo (75), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (80), Lupe Pablos García, Manel Castan Kwun (24), Manuela Ribera (58), 
Marc Cabello (10), Marc Escolà Boada (19), Marc Ferrer Mora (20), Marc Juanpera Gallel (15), Marc Sánchez Matas (21), Margarita Cortada Serra (88), Maria 
Caparrós Carrique (79), Maria Grima Gallardo (57), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (34), Maria Jesús del Rincón (42), Mari Carmen López, María Carmen 
Ferris Miguel (80), Maria Mestres Andreu (41), Maria Morral Estruch (88), Maria Novella (103), Maria Jobé Voltà (54), Maria Morral Estruch (88), Maria Rosa 
Carles (67), Maria Rosa Pla Batalla (52), Maria Rosa Tort Tapias (56), Maria Rosa Ventura Soteras (81), Máximo Oña (55), Miguel Grima Gallardo (54), Mingo 
Flores Daura (41), Miquel Grau Morral (80), Miquel Serra Camarero (55), Míriam Prats Murcia (29), Míriam Villanueva Soria (20), Mónica Nieto Corzo (38), 
Montse Pascual (29), Montse Salas Collado (47), Montse Tura, Montserrat Aparici Alemany (85), Montserrat Gironès Cervello (82), Montserrat González (56), 
Montserrat Navarro (72), Montserrat Sánchez Carrique (56), Natalia Valle Mirabete (16), Núria Díaz Barcones (16), Núria Riera Reig (46), Olga Solà Rivera 
(42), Oscar Jiménez Nieto (7), Paquita Bautista (56), Pascual Miralles (72), Pau Blanco Carrasco (9), Pere Guillamón Montoya (46), Pol Llobera González 
(11), Rafaela López Miñarro (75), Ramon Maylinch (53), Raül Reyes, Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (45), Rosa Oller 
Mata (53), Roser Pacheco (24), Roser Trujillo Tapias (85), Ruth Lozano Pablos, Sandra Cáliz Rivera (32), Sergi Oña Doménech (23), Sergio Ortiz Delgado 
(15), Silvia de Paco (34), Silvia Lozano Pablos, Silvina Gigena (41), Teresa Casas, Teresa Figuls Calveras (80), Teresa Nieto Corzo (31), Tibaut Van Cutsem 
(33), Valentín González Villarón (36), Vanesa Sánchez (30), Victoria López Sáez (37), Xavi Povill.

Aclariment: Al mes de maig han fet anys: Antonio Martí Miró (60) i Xavier Martí Muntané (32)

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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