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L'informatiu
La Rambla serà dels 
vianants

Els lectors prenen la paraula
Respostes i rèpliques en torn a la residència Santa Oliva - Algarinejo es va vestir d’Olesa 
- Una altra vista del Teatre dels Salistes - Les Escolàpies i el caos per a recollir als nens 
- A la memòria del Mossèn Lluís Ferret  (vegeu Correu)

El passat dijous 23 de setembre, la part interior de la casa del carrer 
Creu Reial número 3 es va esfondrar, el que va provocar que també 
caigués part de la paret mitjanera de la casa del número 5 del ma-
teix carrer.
Els tècnics i els responsables polítics de l’Ajuntament van decidir des-
allotjar, fins que acabin les obres d’enderroc de les cases afectades, 
als veïns de les cases dels números 1 i 7 per motius de seguretat.
Els veïns de la casa del número 7 ja es van veure afectats per l’es-
fondrament de la casa del número 9 fa gairebé cinc anys, el que va 
provocar que siguin desallotjats en el 2005.

La història es repeteix
 Foto: 08640

 (vegeu Correu)

Fort acatament de la 
vaga a Olesa La plataforma “Olesanes i Olesans per la 

vaga general i +” va convocar a tota la 
població d’Olesa, una de les poblacions del 
Baix Llobregat amb major número d’atu-
rats, a participar de la concentració davant 
l’Ajuntament, que es va fer el passat 29 de 
setembre, coincidint amb la vaga general 
nacional. Segons una de les integrants 
de la plataforma, Llum Mascaray Olivera 
“aquest és un grup de persones indepen-
dents i d’altres col·lectius que es coneixen 
per que són d’Olesa i tenen inquietuds 
comuns”. També ens va comentar que des 
de fa un temps que aquesta plataforma 
està treballant a l’ambit local ja que en-
tenen que no es fan gaires coses per la 
ciutadania. Després de la concentració, 
al voltant de 200 persones van participar 
d’una marxa pels principals carrer de la 
vila. El Mercat Municipal va romandre tan-
cat i la majoria de les botigues del poble 
van sumar-se a la vaga.

La pubilla
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Editorial

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

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

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

dijous, 21 - BARGALLÓ
divendres, 22 - BERENGUER
dissabte, 23 - LEY
diumenge, 24 - MATAS
dilluns, 25 - ABELEIRA
dimarts, 26 - ALAVEDRA
dimecres, 27 - BARGALLÓ
dijous, 28 - BERENGUER
divendres, 29 - LEY
dissabte, 30 - MATAS
diumenge, 31 - ABELEIRA
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Voluntaris en acció Foto: 08640

L’informatiu
Tallers i cursos
Des de la Regidoria d’Educació es vol do-
nar especial importància a l’acompanya-
ment a l’escolaritat dels infants incidint en 
la informació  i formació de les famílies i 
és per això que s’han organitzat  diferents 
cursos i tallers dirigits als pares i mares. 
En aquest moments està en marxa el 
programa “Créixer amb tu” que està or-
ganitzat conjuntament  amb la Generalitat 
i està adreçat a les famílies amb infants  
fins a 3 anys. És obert a totes les famílies 
i es recomana inscripció prèvia. Per altra 
banda, aquest mes d’octubre començaran 
també per a les famílies amb infants fins 
a 3 anys, l’Espai Nadó i l’Espai Familiar. 
Per a més informació i inscripció podeu 
contactar amb les llars d’infants Taitom 
(tel: 93 778 4762) o Baldufa (tel: 93 744 
8411).

Serveis funeraris
A partir del 2 de novembre, l’empresa Ex-
fun es farà càrrec de la gestió del serveis 
municipals funeraris, segons ha confirmat 
l’alcaldessa, Magda Graells, que ha remar-
cat que el canvi de gestió no suposarà un 
augment considerable de les taxes que 
s’apliquen al cementiri municipal, tenint 
en compte l’actuació d’aquesta empresa 
a altres municipis de la comarca. 

Solidaritat
El Voluntariat Vicencià fa 10 anys de l’am-
pliació dels seus serveis i ofereix un seguit 
d’actes a Olesa (xerrades, exposicions i 
portes obertes) per a que tothom pugui 
conèixer aqueta feina que es fa possible 
gràcies a un grup de voluntaris que des-
interessadament hi col·laboren.
En augmentar la demanda de lliurament 
d’aliments bàsics i de roba, el servei que 
duien a terme les Filles de la Caritat a 
la seu de la seva comunitat, va establir-
se als baixos de la llar d’infants Santa 
Maria.

El rober funciona els dilluns i els dimarts, 
de 17 a 20 h. Per altra banda, els primers 
dimecres de cada mes es distribueixen 
canastretes per a nadons a les persones 
que prèviament les han demanades.
En quant als aliments, des de l’any 2003, 
els voluntaris reben els aliments de la 
Creu Roja de la CE i també compten amb 
la col·laboració de l’Ajuntament i de dona-
cions diverses. Les famílies que demanen 
aquest servei han de presentar un full de 
derivació dels Serveis Socials. És de des-
tacar que no només utilitzen aquest servei 
els immigrants, sinó també moltes famíli-
es espanyoles. El lliurament d’aliments es 
fa els dimecres, de 17 a 20 h.
Per últim, pel que fa a mobles grans, com 
ara armaris, menjadors o habitacions, el 
que fan es posar en contacte les persones 
que tenen mobles per cedir amb aquelles 
famílies que ho necessiten, de manera que 
el desmuntatge i muntatge dels mobles 
i el seu transport corre a càrrec de les 
persones que els sol·liciten. El horari de 

recollida és els dilluns, de 17 a 20 h.

Rambla
El regidor d’Ordenació i Disciplina Ur-
banística, Víctor Serrano, ha confirmat 
que la Rambla serà totalment per als vi-
anants, després de l’aprovació en Junta 
de Govern Local del projecte de la segona 
fase d’obres d’aquest carrer. Els treballs 
serviran per arranjar les voreres laterals 
del vial i adequar a un mateix nivell les 
calçades. A més d’actuar a la Rambla, 
també s’arreglaran les voreres d’alguns 
carrers perpendiculars que estan més 
malmeses i que els veïns han reclamat 
durant força temps. Aquestes obres són 
de les que es podran dur a terme malgrat 
les retallades pressupostàries: el govern 
local va reservar una partida per pagar 
la meitat dels treballs i l’altre 50% va 
a càrrec d’una subvenció del PUOSC. 
El pressupost total serà de poc més de 
400.000 euros i les obres començaran a 
finals de novembre.

La penúltima setmana de setembre van 
començar a realitzar-se unes obres en 
un dels encreuaments més cèntrics 
d’Olesa, el de l’avinguda Francesc Macià 
amb el Passeig del Progrés. El caos del 
trànsit va ser tan intens, que a partir de 
les 8 del matí, circular per la carretera 
es va convertir en una odissea; afegit 
a això, els nervis per arribar tard a la 
feina o a portar els nens al col·legi. A 
mig matí, el flux de cotxes va disminuir 
i es va millorar la senyalització, per la 
qual cosa la situació no deixaria de ser 
anecdòtica.
Aquest fet és només un exemple que 
l’arranjament o la millora d’un des-
perfecte en un carrer del nostre poble 
podria planificar-se molt millor, amb els 
operaris treballant en un horari menys 
inoportú, oferint camins alternatius per 
a busos i cotxes i informant amb ante-
lació els usuaris de l’esmentada artèria 
sobre l’actuació que s’ha de produir.
El problema podria ser la falta de pla-
nificació, la poca informació que com a 
ciutadans rebem de part de les nostres 
autoritats locals o, el que seria difícil 
d’admetre, la poca capacitat de gestió 
per part d’aquells que estan al càrrec 
d’algunes actuacions municipals.
Potser soni reiteratiu tornar a escriure 
sobre el tema de les principals queixes 
dels olesans: el deteriorat estat del 
poble i la seva falta de manteniment. 
Olesa no és tan gran i n’hi ha prou 
amb transitar pels carrers olesans per 
descobrir un seguit de millores que 
s’haurien de realitzar: la rambleta dels 
Closos molt descuidada, papereres que 
haurien de reposar-se o instal·lar-ne de 
noves per diverses zones del poble, el 
patètic estat del carrer Vall d’Aran a 
l’altura de l’UEC, la instal·lació de més 
contenidores de reciclatge per complir, 
en alguna mesura, amb tanta campanya 
de separació d’escombraries, la pintura 
de passos de zebra i stops en alguns 
encreuaments i la millora de zones 
esportives com l’esperpèntica pista 
d’atletisme, on els nostres atletes se 
les enginyen per entrenar-se en con-
dicions bastant desfavorables, després 
d’aparcar en un pàrking que vergonya 
ens n’hauríem de donar, sobretot quan 
ens visiten equips que vénen a competir 
al pavelló municipal, entre d’altres.
No tot és qüestió de pressupost. Amb 
una mica d’actitud cívica dels ciutadans 
i amb voluntat política, Olesa seria l’en-
veja dels pobles veïns i un lloc admirat 
pels qui l’habitem. Potser, en aquests 
pròxims set mesos que falten per a les 
eleccions municipals, trobem algunes 
millores al poble i estarem agraïts. Però 
caldria ser prudent amb les actuacions 
electoralistes i les promeses de canvi 
que es repeteixen cada quatre anys. 
Només quan les nostres autoritats 
comparteixin les nostres mateixes in-
quietuds i es contagiïn de les nostres 
necessitats, podrem tornar a tenir la 
il·lusió de remuntar un estel, que en 
definitiva, és la que fonamentalment 
s’ha perdut en els últims anys.
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Segons Serrano, el vial es convertirà en 
un espai únicament per a vianants i no-
més els cotxes de garatges i els vehicles 
que subministrin als comerços de la zona 
hi podran accedir. Per aquest motiu es 
pretén que en gran part de la Rambla el 
terra estigui al mateix nivell, eliminant els 
esglaons que ara hi ha entre la calçada 
i la vorera.

ARE
L’Institut Català del Sòl (INCASÒL) i l’Ajun-
tament d’Olesa han constituït un Consorci 
urbanístic per promoure l’Àrea residencial 
estratègica Sector 1 i 8, Eixample Camí 
Vilopou. El nou sector residencial donarà 
continuïtat a l’Eixample olesà i acollirà 
848 habitatges, dels quals 416 seran 
amb diferents règims protegits, en una 
superfície de gairebé 15 hectàrees. El nou 
barri combinarà els usos residencials amb 
els comercials i d’equipament.
Les funcions d’aquest Consorci són co-
ordinar les actuacions dels ens consorci-
ats, redactar i executar els instruments 
de gestió i els projectes d’urbanització 
i d’infraestructures necessaris per al 
desenvolupament de l’actuació, establir 
els criteris i els mecanismes de finança-
ment, i totes aquelles funcions pròpies de 
la seva condició d’administració actuant 
del sector.

Pavelló
La Junta de Govern del passat 20 de se-
tembre va aprovar el projecte executiu 
per a la construcció del pavelló de Sant 
Bernat.

Creu de Saba
El director de l’Institut Creu de Saba, Àlex 
Sala va informar que aquest curs escolar 
va començar amb unes aules suplemen-
tàries ubicades a una cargolera destinada 
als dos cursos de segon de Batxillerat. 
El director va dir que al no tenir data de 

començament de les obres d’ampliació de 
l’edifici, la cargolera no serà provisional, 
sinó que romandrà durant algun temps. 
Segons, el president de l’AMPA, José Ja-
vier Rodríguez, “aquesta part de l’edifici 
no s’ha executat en els quatre anys de 
vida del centre per no haver trobat ca-
buda a les prioritats pressupostàries del 
Departament d’Educació de la Generali-
tat”. Rodríguez va remarcar que “aquest 
Institut no mereix la consolidació de la 
utilització de mòduls prefabricats per 
donar cabuda a professors i alumnes, i 
reclamem la definició de terminis per a 
la construcció de l’edifici definitiu”.  Per 
últim, el president de l’AMPA va fer una 
crida “als representants dels partits polí-
tics a la nostra vila per tal que, valorant 
l’esforç de la nostra comunitat educativa, 
ofereixin a la població d’Olesa, compromi-
sos concrets per prioritzar l’execució de 
les obres pendents a l’Institut”.  
Per altra banda, el director de l’Institut, va 
valorar positivament la gestió del centre 
en la compra d’ordinadors portàtils per 
als alumnes de 1r i 2n d’ESO, en rela-
ció amb la implementació del programa 
Educat 1x1 que va permetre el pas de 
l’ensenyança amb llibres a la plataforma 
digital, la qual cosa ja es venia fent amb 
els alumnes de 3r i 4t d’ESO. 

Més busos
Des del proper 4 d’octubre començaran a 
operar sis nous autobusos directes entre 
Olesa i Barcelona els dies feiners i a més hi 
haurà 7 noves connexions entre Manresa i 
Barcelona amb parada a Monistrol i Olesa, 
segons ha informat el Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques (DP-
TOP). Als caps de setmana i dies festius 
també s’introdueixen noves expedicions 
amb parada a Olesa. Els nous serveis se-
ran gestionats per la UTE Bages Exprés, 
integrada per Autocars Julià, Transportes 
Castellà i Alsina Graells.

La columna de l'Ivan
Fins al pal de tanta bandereta

No m’agrada el futbol, és una realitat amb la que he de viure cada dia. Els 
dilluns a la feina quan tothom parla sobre els partits del cap de setmana, 
jo resto callat per educació o ignorància, tot i que hi ha molts ignorants 
que no callen mai. Però fa dies que em ronda una pregunta.
Quants  dies ha de penjar-se una bandera per celebrar que Espanya va ser 
campiona del mon de futbol?
Ja estic una mica cansat de caminar per qualsevol carrer i trobar-me ban-
deretes, unes senzilles, d’altres amb l’escut i moltes altres amb el toro 
que no pot ser més hortera. Però què no us cansareu mai?, o és que he 
d’esperar que en el proper mundial no passeu de quarts per que es retirin 
les banderetes?.
Si no vaig errat, jo penjo la senyera tres dies l’any, tenint en compte que 
crec que no vaig penjar-ne cap abans dels vint anys i fent una formula tant 
complexa que alguns nens de ESO no sabrien fer, 3 x 20 = 60. Seixanta 
dies ha estat la meva senyera estesa al balcó de casa.
Recordo de jovenet quan a casa penjàvem la senyera per Sant Jordi, el meu 
pare la penjava al matí i crec que mai va esperar al endemà per a treure-
la. Hi ha unes normes no escrites sobre el funcionament de la penjada de 
banderes, perquè si no es compleix, la celebració perd tota raó de ser.
A la pregunta que algú es pot fer sobre si la bandereta ofèn o no, he de 
respondre que a mi sí. M’ofèn veure aquelles tres franges. De fet a mi ja no 
m’agrada que la nostra senyera i la bandera espanyola comparteixin colors 
però, què vols fer-hi. Si alguns espanyols sabessin que la seva bandera, 
tant “recia y castiza” surt d’una proposta feta a partir de la senyera, encara 
ens la voldrien prohibir per inconstitucional.
Mai havia exposat aquest sentiment ja que fins ara mai havia vist tanta 
bandera als balcons. Entenc que els “futboleros” que s’identifiquen amb 
els colors d’aquesta bandera vulguin, orgullosos, compartir amb tothom 
la seva alegria però, no podrien alegrar-se d’una altra manera? Ni aquella 
selecció és la meva, ni aquell l’esport em representa, ni aquella copa ens 
ha de fer oblidar el dia a dia, la crisi, els aturats i els pobres que no tenen 
ni per banderetes.
Tant de bo que tota la gent que penja banderetes tinguçes la mateixa en-
trega per lluitar per l’educació dels nostres fills o per una Olesa més neta 
i digne. També he pensat que el problema radica en no saber què fer amb 
aquell tros de drap ara que el mundial s’ha acabat.
Senyors!, que les vacances es van acabar, els nens ja fa un mes que van a 
l’escola. Viviu el mundial com el que és, un record de vint i dos personatges 
en calça curta corrent darrera una pilota. Agafeu les banderetes i guardeu-
les. No les llenceu ni les cremeu que tot i que alguns no us diríem res per 
fer-ho, he de comunicar que és punible i es pot considerar un ultratge a 
la bandera. Però agafeu-la junt amb les cucuzeles i el dvd de les millors 
jugades i guardeu-les al fons del calaix i, quan sigueu vells i tingueu néts  
la trèieu i els hi expliqueu les “batalletes” d’aquella vegada que la “roja” 
va guanyar la copa del mundial. Gràcies.

Ivan Carreira



Correu

04 08640

Teatre Olesa "Salistes" Foto: CL

10 euros
Amigos lectores: de nuevo este año 
nos vuelven a cobrar los famosos “10 
euros” de las cloacas. Según dijeron el 
año pasado, era para hacer unos es-
tudios de las cloacas y para ver cómo 
estaban, y por los comentarios que se 
escucharon el año pasado, no se hicieron 
los estudios de dichas cloacas. ¿Por qué 
se perdió el dinero? Este año será para 
investigar dónde fueron esos dineros y 
así es todo lo que pasa en este pueblo. 
Es lo mismo, los ciudadanos no tenemos 
otra opción, nada más que pagar y ca-
llar. Yo creo que nos tendrían que dar 
alguna explicación algún día porque si 
se dijo que era para realizar los estudios 
de las cloacas y no se realizaron, nos 
podrían dar una explicación para saber 
en qué se empleó ese dinero.
Sin más, un cordial saludo de este 
vecino indignado.
J.J.A.

NdeR: En relació amb aquest tema, el 
regidor d’Ordenació i Disciplina Urbanís-
tica, Víctor Serrano ha explicat que els 
10 euros, que es cobren des del 2009 
com a Taxa per servei de clavegueram, 
no van ser ni seran destinats exclusi-
vament a la realització d’un estudi de 
l’estat actual de la xarxa de clavegueram 
olesana, sinó que serveixen pel “man-
teniment i reparació del clavegueram 
del terme municipal d’Olesa”. Serrano 
ha reconegut que el estudi esmentat 
es farà, encara que no ha indicat quan, 
però que així i tot, els 10 euros que els 
contribuents paguen i pagaran cada 
any, ajuden però tampoc hi arriben per 
fer front a les despeses generades per 
l’arranjament dels desperfectes al cla-
vegueram olesà.
 

Dignitat per al carrer Creu 
Real
Les veïnes i els veïns del Creu Real 
d’Olesa de Montserrat lamentem pro-
fundament l’esfondrament de les cases 
dels números 3 i 5 del nostre carrer, que 
ha provocat el desallotjament de dues 
famílies de les cases veïnes.
El passat divendres 24 de setembre les 
finques dels números 3 i 5 del carrer 
Creu Real es varen esfondrar, sortosa-
ment sense provocar danys personals, 
en una desgràcia que feia temps que es 
veia venir, donat l’estat d’abandonament 
i deixadesa d’aquestes dues cases. Una 
de les famílies desallotjades ja va haver 
d’abandonar la seva llar durant un any 
degut a l’esfondrament de la casa del 
número 9, tema que a dia d’avui encara 
no ha estat resolt per la justícia. D’altre 
banda el dia 14 de maig d’aquest ma-
teix any Cal Puigjaner, al número 18 del 
nostre carrer, i de propietat municipal 
va patir l’ensorrament de l’escala cen-
tral, una part de la teulada i una paret 
mestre, d’un edifici que forma part de 
l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya. Són ja quatre incidents 
d’aquest tipus en 4 anys, i resten ca-
ses al nostre carrer en les que si no 
s’hi intervé, corren el perill de tenir la 
mateixa sort.
Els veïns del Creu Real estem tristos 

i preocupats per l’estat en el que es 
troba el nostre carrer i demanem que 
es dediquin tots els esforços possibles 
per a que les dues famílies desallotjades 
puguin tornar el més aviat possible a les 
seves llars, amb les màximes garanties 
de seguretat. 
Demanem també més responsabilitat 
per part tant dels propietaris com de 
l’Ajuntament del nostre poble, que dis-
posa de mecanismes per a que aquestes 
situacions no es produeixin.
Volem, exigim, respecte, dignitat i se-
guretat per al nostre carrer.
“Qui no arregla una gotera ha d’arreglar 
la casa entera”.
(Dita popular catalana)
Els veïns del carrer Creu Real

Teatro
Soy una vecina de Olesa de Montserrat, 
indignada por el mal estado del antiguo 
teatro. Hace tiempo escuché que se iban 
a hacer reformas en el antiguo teatro y 
hoy por hoy no veo ningún movimiento 
sobre este tema. Me toca muy de cer-
ca, pues las vistas de mi casa dan a la 
parte trasera del teatro,y cada vez que 
me asomo a la ventana, veo tristemen-
te, que cada vez el deterioro es mayor. 
Las palomas están en las ventanas de 
este edificio, manchando nuestras ropas 
tendidas y deteriorando cada vez más la 
fachada de dicho edificio. Y eso contando 
que no llueva, porque si llueve, las vistas 
son las que véis aquí. Me parece que algo 
se podría hacer, por el bien del edificio y 
porqué no decirlo de los propios vecinos 
que vivimos al lado.
Sólo pido y ruego a quien corresponda, 
que haga algo para que esto no vaya 
a más. Creo que no es mucho pedir y 
muchos estaríamos agradecidos. Espero 
que esta carta sirva para algo y pronto 
veamos un cambio. Gracias.
Cynthia L.

Reactivar l’economia
No és la primera vegada que  escric ar-
ticles relacionats amb la crisi  i  quines 
mesures  podríem posar en funciona-
ment  per  activar l’economia i crear llocs 
de treball. En primer lloc, una rebaixa 
significativa del Impost de Societats i 
tributs locals amb bonificacions igual 
que a contractar un treballador per 
empreses de nova constitució com a 
mínim el primer any o fins que  entrin 
en  beneficis estables o consolidin  al 
seu  negoci. Això es tindria de controlar 
per l’administració  i un altre aspecte  
és la simplificació administrativa dels 
tràmits per constituir un negoci un fi-
nestra única per poder tramitar tots els 
documents necessaris. Penso que això 
i altres mesures podrien anar bé per a 
reactivar l’economia. 
Joan Prat

Mossèn Lluís Ferret, a la 
memòria
Les persones es troben, que les mun-
tanyes no. Vaig conèixer a Mossèn Lluís 
abans de ser rector d’Olesa. Permeteu-
me que us ho expliqui: Era un dia d’estiu 
de 1974, dia plujós. Estant al refugi de la 
Pica d’Estats, a la Vall Ferrera, arriben 
un grup de joves amb un mossèn. Les 

salutacions entre gent de muntanya: 
“Som d’Olesa”, “nosaltres, de Santa 
Eulàlia de Ronçana”. I després cadascú 
a la seva. Tota la nit plou; l’endemà, 
cansat d’estar al refugi, vaig dir: “m’en 
vaig a fer la Pica Roja!”; “Amb aquest 
temps?”, em van voler frenar els del 
refugi. Però jo vaig sortir.
Un any desprès, estic present a l’acte 
de benvinguda al nou rector d’Olesa. 
Al veure’l, penso: “si aquest Mossèn el 
conec”. Al saludar-lo personalment li re-
cordo la trobada al refugi de la Pica. “Ah! 
sí”, em diu, “tu ets aquell que tot i el mal 
temps va sortir a fer la Pica Roja!” S’en 
recordava! Per sempre més jo seria per 
ell “aquell” que tot i el mal temps... 
A la nostra última trobada a la Resi-
dencia Santa Oliva, encara m’ho va 
recordar. Mossèn Lluís, “en Ferret”, va 
ser persona d’una gran humanitat i que 
sabia posar-se a la pell del altres. I així 
el recordaré sempre.
Benet Font

Comunicat
Davant dels comunicats de la premsa 
i la radio locals respecte a la Residèn-
cia Santa Oliva, que en algun d’ells es 
qüestiona la gestió, fins afirmar que les 
residències d’Olesa han de ser presta-
des per empreses especialitzades, com 
a membres del Patronat de la Residència 
d’avis Ntra. Sra. de Montserrat-Fundació 
Privada d’Iniciativa social, ens dol que 
es posi en dubte el treball persistent i 
continuat de molts anys, de persones 
que amb perseverança, han treballat 
i continuem treballant, únicament per 

acomplir els objectius més òptims en 
benefici dels avis que conviuen en el 
nostre centre.
Com es pot posar la nostra Residència 
en mans d’empreses especialitzades?. 
Encara no ens hem guanyat el crèdit 
amb els nostres resultats d’atenció, de 
modernització, de projectes a futur i 
d’administració, amb l’aval de la nostra 
economia, per una auditoria externa 
dels darrers nou anys?
Tenim enllestit un projecte global de 
modernització de l’edifici històric i una 
ampliació que doblarà el nombre de 
residents, incloent pisos tutelats, per 
a facilitar més atenció a les persones 
grans.
No podem oblidar la diferència entre 
una societat d’àmbit social com la nos-
tra, amb un altra d’àmbit privat, evi-
dentment la diferència, “el beneficio”, 
repercutirà en el cost dels avis i en el 
grau d’atenció.
No pretenem res més que deixar clar 
que hi ha el treball de molta gent que 
hi dedica esforç, moguda només per 
l’amor que ens mereix la gent gran i el 
respecte de tota la plantilla que els cuida 
i els atén. Per això ens saben greu els 
comentaris tan de premsa, com de la 
radio locals. Atentament,
Junta de Patrons de la Residència d’avis 
Ntra. Sra. de Montserrat- Fundació pri-
vada d’Iniciativa social

Banderes
Ara que comencem a anar tapats i el 
tema dels “michelins” ha deixat de 
preocupar-nos (fins l’estiu que ve), al-
tres coses ocupen la nostra ment. Per 
exemple: què coi hi fan encara les ban-
deres espanyoles penjades als balcons 
d’Olesa en data 11 de setembre? És que 
ens hem perdut algun altre triomf de la 
roja? No, no? Que nosaltres sapiguem 
els argentins se’ls van ventilar. O és que 
estem aprofitant l’excusa del futbol per 
treure patriotismes rancis que fins ara 
ningú gosava expressar? Respectem 
que cadascú pengi a casa seva el que 
vulgui, però que fins i tot el dia de la 
diada haguem de veure les banderes es-
panyoles.... Potser ni ens hi haguéssim 
fixat si tots plegats haguéssim tret les 
senyeres, tal com tocava. A vegades la 
mandra ens pot jugar males passades. 
Pensem-hi...
Les tres dones que mai arribarem a ser 
pubilles

Campaña
Los próximos días 8 y 9 de octubre la 
asociación ACAIMA realizará una mesa 
informativa con el objetivo de llevar a 
cabo una campaña de recogida de pienso 
y material para los gatos del refugio. La 
intención de esta campaña viene dada 
por la escasa ayuda por parte de la 
administración pública y, con el apoyo 
por parte de los ciudadanos, podamos 
conseguir que los gatos que custodia 
ACAIMA tengan una mejor calidad de 
vida hasta que encuentren una familia 
adoptante. Principalmente necesitamos 
pienso para gato, patés, tierra, pasta de 
malta, mantas, toallas, cojines y tras-
portines; también necesitamos, aunque 
no es tan imprescindible, diarios, bote-
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llas de agua vacías de 5 litros o más, 
casetas (también utilizamos de perro), 
correas y collares de perros (para cuan-
do realizamos rescates de perros aban-
donados). La campaña se realizará en el 
refugio, situado en el Parque Municipal 
cerca del aparcamiento de la pista de 
skate, el viernes de 17 a 20 h. y el sába-
do de 10 a 13 y de 17 a 20 h. 
ACAIMA

Residència Santa Oliva
Una resposta
Escrivim aquesta carta en resposta a les 
cartes publicades en el proppassat nú-
mero de setembre del 08640, enviades 
pels Sr. Sebastià Vilà Fillola i Sr. Jaume 
Monné Dueñas, actuant aquest en nom 
del PSC, en relació a la gestió duta a 
terme pel Sr. Pere Planas i Duran com a 
President del Patronat de la Residència 
Fundació Privada Sta. Oliva (de la qual 
també en van ser patrons el Sr. Sebastià 
Vilà fins ben entrat l’any 2009 i el Sr. 
Jaume Monné mentre va exercir com 
alcalde fins a principis de l’any 2010, ja 
que el càrrec ho implica).
Per tothom és sabut que la família del 
Sr. Pere Planas sempre ens hem man-
tingut al marge de tots els comentaris 
fets sobre ell, amb raó o sense ella, per 
durs i injustos que hagin estat, però 
sempre arriba el moment en el que un 
diu: “Prou, fins aquí podíem arribar”.
En aquestes cartes es critica que no 
vulgui donar explicacions sobre la situ-
ació de la residència. Pretenen potser 
que doni explicacions parcials sense 
tenir tota la informació de l’auditoria 
que s’està duent a terme? No és millor 
donar aquestes explicacions un cop es 
tinguin les conclusions d’aquesta audi-
toria? D’aquesta manera un pot expo-
sar tots els fets tal i com són, i no amb 
suposicions i “podria ser”, “sembla ser”, 
fent creure a la gent el que no és. Cal 
tenir en compte que estem parlant de 
la gestió ordinària d’una entitat privada 
sense ànim de lucre, gestió duta a ter-
me pel gerent, persona contractada pel 
Patronat de la Residència Santa Oliva, 
que és l’òrgan col·legiat que exerceix 
les funcions de govern i control de les 
decisions executives preses per aquest 
(el qual està integrat pel president, per 
un secretaria, una tresorera i altres 
membres, tots ells patrons).
També es dubta de la bona fe (sic: 
“Realment costa de creure”, S.V.) o 
s’afirma (sic: “això el Sr. Pere Planas 
ho sabia”, J.M.) que el Sr. Pere Planas 
tenia informació sobre els presumptes 
impagaments de quotes de la Seguretat 
Social des de fa temps. El dubte és un 
dret de tothom, és cert, però afirmar 
el què una altra persona sap? Quines 
proves presenta qui això afirma? Cap, 
no pot presentar cap prova, perquè com 
bé sap, està dient “mentida”. I quines 
proves pot presentar per justificar una 
mentida?
Nosaltres ens preguntem, tanta por els 
hi fa políticament el Sr. Pere Planas per 
centrar l’actual situació de la Residència 
en la seva persona? (Són ells qui s’en-
carreguen de recordar-nos el partit po-
lític del qual forma part, sense entendre 
la relació que pot tenir el “tocino” amb la 

velocitat, i de repetir una vegada si i una 
altra també el seu nom i cognoms). El 
voler derrotar políticament a un opositor 
en democràcia ho justifica tot? Justifica 
els atacs personals? I més quan aquests 
es basen en suposicions i mentides? És 
això ajudar a resoldre la situació en que 
es troba la Residència?
Creiem que no caldria dir res més, per 
que ja queden prou retratats, però no 
deixa de sorprendre’ns que justament 
vulguin donar lliçons els que menys ho 
poden fer. Cal recordar que formaven 
part de l’Equip de Govern de l’Ajunta-
ment quan aquest va deixar de pagar 
les quotes de la Seguretat Social dels 
seus treballadors per valor aproximat 
de 100 milions de les antigues pessetes 
(any 1991); deute que es va haver de 
pagar amb diners de tots els olesans i 
olesanes.
Senyors, els assegurem que si alguna 
cosa ha fet i està fent el Sr. Pere Planas 
és vetllar pel bon funcionament, la via-
bilitat i el futur de la Residència Santa 
Oliva, dedicant-hi tantes hores com si-
guin necessàries. Compta amb l’ajuda 
de molts altres membres del Patronat 
que no es donen bombo i plateret, que 
no gasten el temps amb paraules d’ofe-
riment, sinó que actuen. I ens agradaria 
recordar, tot i que és irrellevant, que ho 
fan sense cobrar ni un cèntim. Poden dir 
altres el mateix?
El que si pot fer, i fa, el Sr. Pere Planas és 
dormir amb la consciència ben tranquil-
la. Ens agradaria saber si d’altres poden 
fer el mateix, o tant sols, si en tenen de 
consciència.
Família Planas i Aranda

Algarinejo
En la Feria de Abril de Olesa, el alcalde 
de Algarinejo nos invitó a participar y 
a actuar en las fiestas del pueblo en 
agosto pasado. En total viajamos 30 
personas y sólo bailamos 8, aunque 
todos éramos personas nacidas en 
este pueblo de Andalucía. El viernes 27 
participamos del acto oficial de herma-
namiento con Olesa, luego hicimos una 
visita guiada por todo el pueblo y sus 
monumentos y por la noche actuamos 
en la plaza principal. El domingo, luego 
de asistir a un espectáculo flamenco, 
actuamos en la residencia de ancianos 
del pueblo. Queremos resaltar que du-
rante nuestra actuación, hubo algunos 
momentos muy emotivos como cuando 
presentamos la canción “Dos idiomas, 
dos banderas”, donde a muchos se le 
saltaron las lágrimas. También quere-
mos decir que las autoridades de nu-
estro ayuntamiento allí presentes nos 
trataron muy bien y le agradecemos su 
apoyo en todo momento.
Teresa

AMPA Sant Bernat
El curs 2010-2011 comença amb molta 
energia a l’escola Sant Bernat. L’AMPA 
ja aquests primers dies de setembre ha 
organitzat l’única Escola Oberta d’Estiu 
d’Olesa de Montserrat del 30 d’agost al 
6 de setembre. Aquest casal ja és el 
segon any que l’organitzem i és la úni-
ca oferta lúdica per nens i nenes i una 
bona solució pels pares que treballem 

en aquestes dates.
El projecte d’intercanvi i reutilització 
de llibres engegat per l’AMPA i l’escola 
ha estat un èxit. Les famílies han pogut 
comprar llibres de segona mà i el 100% 
de les  famílies han notat un estalvi 
econòmic ja que han hagut de comprar 
menys llibres que el curs passat.
El servei d’acollida matinal ha començat 
ja, ple des del primer dia d’escola, el 7 de 
setembre i a més gaudim de la subvenció 
del Departament d’Educació.
Com a novetat, el passat 13 de setembre 
hem engegat les activitats extraesco-
lars, amb l’empresa Multiesports Dima: 
multiesport, ball i danses, hip-hop, 
anglès i reforç escolar i gairebé estan 
tots els grups plens. Esperem comptar 
amb l’ajut de l’Ajuntament ja que hem 
presentat un projecte per activitats ex-
traescolars. També comença l’esperat 
Taller de Dansa del Ventre per mares 
amb la Valeri.
L’AMPA durant el curs oferirà també ta-
llers d’habilitats, participarà en les fes-
tes de  Nadal, Carnestoltes (carrossa), 
fi de curs, i organitzarem una sortida 
familiar d’un dia i les molt esperades 
colònies familiars. Lluitem dia a dia per 
un pavelló-gimnàs que doni resposta a 
l’educació física dels nostres fills a l’es-
cola i reivindiquem el dret a les entitats 
corresponents.
AMPA Sant Bernat

“Comunitat Minera 
Olesana SCC Lta” o 
“Propietat privada del Sr. 
Juan Riera”
Sr. Juan Riera, president de la “Comu-
nitat Minera Olesana”, a la pràctica està 
aconseguit que la cooperativa sigui una 
propietat privada, compartida entre 
vostè i el omnipresent, Sr. Joan Aréva-

lo. Prova és, els molts escrits que he 
enregistrat a la CMO i que no han estat 
contestats ni contrastades les meves 
observacions/denúncies.
Dels documents enregistrats, tot és 
important, però a destacar, el prec fet 
en l’Assemblea General de juny 2009, 
“Constitució d’una comissió d’investi-
gació”, donat que les responsabilitats 
son dels òrgans de govern i entre ells 
el gerent-director general, Joan Arévalo 
i Vilà.
A Olesa tenim qüestions importants 
pendent de resoldre, exemple és la 
Residencia geriàtrica Santa Oliva, que 
per casualitats de la vida, està dirigida 
per un regidor del Bloc Olesà, Sr. Pere 
Planas i Duran, com la CMO per vostè, 
Sr. Juan Riera Corrius, també del Bloc 
Olesà, amb l’estreta col·laboració del 
Sr. Joan Arévalo i Vilà ( el qual no puc 
saber de quina formació política és ac-
tualment, doncs ha estat en quasi totes 
les llistes municipals, ER, CiU, PSC).
Denuncio la falta de resposta, dret que 
els Estatuts (article 13, apartats 1, 2, 3, 
4, 5) i la Llei de Cooperatives determi-
na en forma i terminis i, no entenc que 
vulguin aprovar un règim intern, si no 
compleixen amb els mínims que la llei 
i els estatuts social els obliga. Convido 
a tots els  cooperativistes de la CMO a 
contrastar la meva denúncia i donar-li 
suport si cal.
Sebastià Vilà Fillola
Soci de la Cooperativa Comunitat Minera 
Olesana SCC Lta.
Olesa de Montserrat, 13/09/2010
PD: document  a consultar: registre 
d’entrada numero 47 data 22-10-2009, 
R./Entrada 029 ,030 de 5-06-09 i 09-
06-09 respectivament (i 10 més) a la 
CMO.

Entradas y salidas
En las Escolàpies nos concentramos 
cada día muchos padres a la puerta del 
colegio, y normalmente solian poner a 
un policia local que no dejaba pasar 
coches por esa calle durante la salida 
del colegio. Este mes, de momento, sólo 
se ha presentado dos días en lo que lle-
vamos de curso. Entiendo que deberia 
estar cada día, pues si el policia local 
no está, pasan coches continuamente y 
a esa hora es un verdadero problema, 
sobretodo si vas con carro, ya que coche 
y carrito de bebé no caben. Además del 
peligro que supone para niños tan pe-
queños que circulen coches en esta hora 
tan concurrida. Gracias.
Edith A. S.
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En petit comitè
Relleu
La regidora del POI, Loren Tallón va 
anunciar que deixa el seu càrrec per 
motius de salut i que això es faria efec-
tiu al ple ordinari del 30 de setembre, 
just al tancament d’aquesta edició. El 
seu lloc serà ocupat per Juanjo Vilchez, 
fins ara portaveu del partit.

Treballem per Catalunya, 
amb el cap i amb el cor
Quan es treballa amb el cap, amb seny 
i amb el cor, amb passió, la feina sem-
pre acaba donant els seus fruits. És 
per això que vull creure en la política 
i en les persones que la fan. En mo-
ments com aquest, a la gent que estem 
en algun càrrec públic, ja sigui a l’ad-
ministració o a qualsevol altra entitat 
social, només ens han d’importar les 
persones i les preocupacions reals que 
les envolten.
Així és com treballem la gent d’Es-
querra. Una feina que varen iniciar, el 
març de 1931, persones que es varen 
organitzar per defensar unes idees i 
uns projectes i dur-los a terme mit-
jançant una acció de govern. Aquells 
ideals i projectes varen ser la defensa 
de la democràcia, dels drets de l’ho-
me i del ciutadà, la socialització de la 
riquesa i l’afirmació de la nacionalitat 
catalana, assenyalant com a fita un 
país amb estat propi.
Avui en dia, 79 anys més tard, seguim 
lluitant pel mateix model de país. Un 
país modern, consolidat, amb estat 
propi i on els catalans i catalanes 
puguem decidir el que volem per 
nosaltres, amb un model d’estat del 
benestar d’acord a les nostres neces-
sitats.
Tanmateix, i en un moment com en 
el que estem, coneixedors de les 
dificultats que estem passant molts 
catalans, estem fent polítiques per 
sortir d’aquesta crisis, enfortint el 
nostre teixit empresarial i realitzant 
polítiques que ofereixin nous llocs de 
treball, més competitius i qualificats.
Es per això que, amb l’experiència de 
govern que ens han donat persones 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
com Francesc Macià, Lluís Companys, 
Josep Irla o Josep Tarradellas des de 
la presidència de la Generalitat de 
Catalunya, les desenes de consellers, 
els centenars de diputats al Parlament 
i els milers de regidors d’Esquerra dels 
pobles de Catalunya estem treballant 
per assolir les nostre fites.
Esquerra és un partit obert, honest, 
dialogant, on tothom té veu i vot i on 
cadascuna de les persones que en for-
mem part treballem per un objectiu 
comú, gaudir algun dia de la lliber-
tat de ser el que som, un país lliure 
i independent. Però sabem que això 
no podem fer-ho sols, hem de comp-
tar amb persones implicades amb el 
país, escoltant-les, fent-les partícips, 
liderant la llibertat de la nostra terra 
i treballant tots junts.
Moltes felicitats al 08640 en el seu 7è 
aniversari.
Mireia Monfort i Soria
Regidora del Grup Municipal d’ERC

A reveure, company 
Jaume
Fa pocs dies ens ha deixat el company 
Jaume Garcia, segur que seran nom-
broses les mostres d’afecte envers ell. 
Mostres d’afecte que vindran des del 
món associatiu, des de les entitats, 
des de les agrupacions sindicals, des 
de les residències d’Olesa, dels com-
panys de “lleva del 57”, des de molta 
gent que a nivell personal, en un o 
altre moment, amb en Jaume han aju-
dat o hi han col·labora’t en un o altre 
projecte, idea o reivindicació. 
Nosaltres, des de l’agrupació local del 
Partit dels Socialistes de Catalunya, 
volem fer un reconeixement envers la 
seva persona. Socialista de cor, socia-
lista actiu, va ser regidor en una etapa 
difícil dins del socialisme local, fent-ho 
des d’un grup independent amb el seu 
company Enric al capdavant, com no, 
portant les regidories de Treball i Ha-
bitatge i també la d’Ensenyament, ho 
va fer com ell era, abnegat, constant, 
persistent, tenaç, preocupant-se pels 
més febles i no defallint mai davant les 
adversitats i els moments difícils que 
es vivien al final dels anys 80 principis 
dels 90.
Tots els que el coneixíem sabem com el 
va afectar la mort de la seva companya 
Carme, la seva sensibilitat estava a 
flor de pell, solament un petit pensa-
ment que li pogués recordar la Carme 
li envidriava els ulls amb una llàgrima. 
Ara, podràs de nou fer-li companyia.
Jaume, a reveure, i com ens deia ell; 
Salut i Llibertat !!!!
Agrupació local del PSC

Temps de callar i temps 
de parlar
Ara fa un mes, aquesta revista publi-
cava una carta sobre els problemes 
de la residència Santa Oliva, signada 
per Jaume Monné i el PSC, amb atacs 
i al·lusions contra el Sr. Pere Planas 
i el nostre grup. Davant del dubte 
inicial de si calia respondre o no, va 
venir-nos a la memòria la famosa fra-
se d’Aristòtil “no n’hi ha prou només 
a dir la veritat, també convé mostrar 
la causa de la falsedat”. Així doncs, 
tan breument com sigui possible, ens 
posem a la feina.
La veritat és que la residència Santa 
Oliva està passant per uns moments 
difícils: a començaments d’estiu es 
van detectar greus irregular itats 
provocades per impagaments a la 
Seguretat Social, produïts entre l’any 
2008 i 2010. Davant d’aquest fet, el 
Patronat que dirigeix la residència, 
format per 10 patrons, va decidir: 1) 
acomiadar el presumpte responsable 
de les irregularitats; 2) encarregar 
una auditoria i un pla de viabilitat a 
empreses externes; 3) posar-se en 
contacte amb la Seguretat Social per 
reparar el deute; 4) treballar per tal 
de garantir el bon funcionament de la 
Residència, i 5) mantenir un prudent 
silenci, seguint les instruccions dels 
assessors legals.
Les falsedats i males intencions que 
conté l’article, al nostre parer, són: 

* El senyor Monné amaga al seu article 
que va ser patró de la Residència entre 
el juny de 2007 i el març de 2010, un 
període que coincideix aproximada-
ment amb els impagaments. 
* No és cert que el president del Pa-
tronat i regidor del Bloc Olesà, Pere 
Planas, s’hagi negat a fer declaracions. 
Ell, l’alcaldessa , la Sra. Jou, regidores 
de CiU i tots els altres patrons, respon-
sablement, han seguit les directrius 
dels assessors legals de la Residència. 
A banda de motius legals, cal tenir en 
compte que els principals afectats són 
olesans d’edat, alguns amb una salut 
fràgil, a qui no s’ha d’alarmar. 
* El senyor Monné, a l’article, en quali-
tat de tinent d’alcalde i regidor de Ser-
veis Socials, ofereix els seus serveis 
al Patronat; però amaga que mentre 
era alcalde, patró de la Residència i 
regidor de Serveis Socials (juny 2007 
a març 2010) no va fer res o, per utilit-
zar la seva pròpia expressió, no es va 
adonar de res. El que sí que fa Monné 
al seu article és criticar els qui tampoc 
se’n van adonar.
* A l’article, les crítiques del senyor 
Monné tenen un doble objectiu: crimi-
nalitzar el regidor del Bloc, Pere Pla-
nas, i provocar que el Bloc, en legítima 
defensa, carregui contra la tresorera, i 
màxima responsable de l’àrea econò-
mica de la Residència, regidora de C i U 
i candidata al Parlament de Catalunya, 
senyora Mercè Jou.  No cal dir que no-
saltres no jugarem al seu joc.
* Considerem un despropòsit de l’ar-
ticle que el Sr. Monné afirmi que les 
obligacions del President d’una entitat 
són similars a les d’un alcalde. A tots 
es fa evident que no pot tenir el mateix 
nivell d’obligacions qui presta un ser-
vei desinteressadament que qui cobra 
75.000 euros.
Per acabar, volem asenyalar que no 
és presentable que el senyor Monné, 
per simple càlcul polític, generi una 
situació d’alarma social. Ara el que 
convé transmetre a la ciutadania és 
la veritat: un patronat plural, format 
per persones que no cobren ni cinc, ha 
pres i haurà de prendre una sèrie de 
mesures per solucionar un problema 
a la residència Santa Oliva, derivat 
d’una presumpta incorrecta pràctica 
professional. 
Des del Bloc estem tan interessats 
com qui més a conèixer com s’ha ar-
ribat a aquesta situació i quins meca-
nismes de control han fallat. I quan tot 

se sàpiga, el patronat, encapçalat pel 
president, Sr. Planas, la tresorera, Sra. 
Jou i l’alcaldessa, Sra. Graells haurà 
d’informar als olesans. I llavors serà 
el moment de demanar les responsa-
bilitats que s’escaiguin. Mentrestant, 
el Bloc no assenyalarà ningú, encara 
que això és el que pretenia el senyor 
Monné.
Bloc Olesà

Agermanaments
Els agermanaments entre municipis 
i les relaciones bilaterals que s’esta-
bleixen entre ells, la relació d’amistat 
entre pobles, son una expressió posi-
tiva de les relacions humanes i socials. 
Preferentment, cal cercar municipis 
amb els qui es comparteixin trets 
identitaris, culturals, socio-econòmics 
i, sovint, que s’hagi produït un procés 
migratori que comporti vincles famili-
ars i afectius entre ambdues comuni-
tats. Aquests processos, positius, no 
poden ser mai resultats de capricis ni 
d’interessos personals. La nostra his-
toria recent ens ha acostat a diversos 
municipis amb diferents graus formals 
de relació: agermanaments, munici-
pis amics, municipis destinataris de la 
nostra solidaritat i tota la varietat pos-
sible de relacions entre pobles. Primer, 
Weingarten a Alemanya, Nonántola a 
Italia, algun municipi de França, un de 
l’antiga Iugoslàvia, i en la península 
ibèrica, La Puebla de Híjar i aquest es-
tiu, Algarinejo, a més d’atres casos que 
no han tingut tanta continuïtat. Crec, 
sincerament que hem de centrar-nos, 
establir relacions estables amb els 
municipis que col·lectivament creiem 
que ens hi uneixen afinitats, però no 
podem estar canviant de parella cada 
vegada que el polític de torn decideix 
posar tot Olesa al servei de les seves 
relacions personals, de les seves pre-
ferències individuals o dels seus fami-
liars i avantpassats. A més, aquestes 
activitats tant positives, tenen un 
cost, fonamentalment protocol·lari, i 
requereixen temps i recursos, i amics, 
avui per avui, els diners, el temps i els 
recursos ens fan molta falta.
Joan Monforte
President de la secció local d’Olesa 
ERC

PD: Podeu enviar els vostres escrits 
a: periodic08640@hotmail.com i pre-
guem que no superin les 30 ratlles.
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L’agenda de l'octubre
Divendres 1
Inici de curs dels grups infantils i júniors de l’Esbart Olesà. Al gimnàs de 
l’escola Ferrà, a les 19 h. Organització: Esbart Olesà.

Pedalada i bany nocturn. A les 22 h, a Cal Mané. Organització: Regidoria 
de Joventut.

Dissabte 2
Jornada de portes obertes del Voluntariat Vicencià, en commemoració dels 
110 anys de l’ampliació dels serveis. De 10 a 13 h, als baixos de la llar d’in-
fants Santa Maria.

Inauguració de l’exposició fotogràfica “Aquests darrers 10 anys”. A les 18 h, 
a la Casa de Cultura. Organització: Voluntariat Vicencià.

Conferència “La immigració, avui. Parlem-ne”, a càrrec de Dolors Gubau, 
mestra i antropòloga, membre del Gram. A les 18.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Voluntariat Vicencià.

Diumenge 3
XII Marxa de la gent gran. Sortida a les 9.30 h, a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. 

XXVI Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Companya “Triangle Teatre” del Patronat 
Cultural i Recreatiu, de Cornellà, amb l’obra “Sexes”, de Pep Anton i Xavier 
Beltrán. A la UEC, A les 18 h.

Taller de danses tradicionals, a càrrec de Xavier Rota. A la Plaça Nova, de 
18 a 20 h.

Cinema infantil. A les 17.30 h, al teatre El Casal.

Dijous 7
El documental del mes, amb la pel·lícula “Pax americana”, de Denis Deles-
trac. A les 17 i a les 20 h, a la Casa de Cultura. Organització: Regidoria de 
Cultura.

Inauguració de l’exposició “Pintors d’Olesa”. Fins al 24 d’octubre. A la Casa 
de Cultura. Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Divendres 8
Espectacle de Hip Hop, amb el Grup de dansa d’Olesa i els grups Undercover 
i Ownstyle. A les 22 h, al teatre El Casal.

Espectacle de claqué “Kexevkezev”, amb la companyia Tapeplas. A les 22.30h, 
al teatre El Casal.

Teatre de gest “Scarab” de Trotam Teatre. A les 17 h, al Teatre El Casal 

Circ: “Cíclicus”, de Cíclicus Circ. A les 18.30 h, a la Plaça de l’Oli.
la pista de circ on van viure moments inoblidables. 

Teatre “Èdip, rei del pop”, de Companyia Endurance. A les 20 h, al teatre 
La Passió.

Teatre “Flirt”, de Guillem Albà i la Always Drinking Marching Band. A les 
23.30 h, al teatre El Casal.

Hora del conte, amb Ivan Carreira. A les 18 h, a la Biblioteca.

Dissabte 9
Butaka. Trobada amb companyies, productores, programadors 
i butakers. Showcases 2010. Breus representacions. De 10 a 14 h, al teatre 
El Casal.

Inauguració de l’exposició “Pintors d’Olesa”. Fins al 24 d’octubre. A la Casa 
de Cultura. Organització: Escola d’Arts i Oficis. 

Inauguració de l’exposició “Gràcies, fem un bon equip”, exposició sobre 
civisme. Fins al 24 d’octubre. A la Casa de Cultura. Organització: Diputació 
de Barcelona.

Diumenge 10
Màgia: “La noche de Abbozzi”, de la companyia Abbozzi. A les 12 h, al teatre 
La Passió. 

XXVI Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Companya “Sala Cabañes” de Mataró, 
amb l’obra “Criatures” de T de Teatre. A la UEC, A les 18 h.

Dimarts 12
18è Concert de Tardor, música catalana i sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa. 
A les 18.30 h, al teatre El Casal. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimecres 13
Presentació del Servei de mediació ciutadana (SMC) amb el taller “Conviure 
en la diferència. Eines per a la gestió dels conflictes”. A les 20.30 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: Ajuntament d’Olesa.

Xerrada-col·loqui: “Sueños, el camino es hacia uno mismo”, a càrrec de 
Paqui Izquierdo, terapeuta de somnis. A les 19 h, a la Sala de plens de 
l’Ajuntament. Organització: Associació de Dones i Progrés amb el suport de 
la Regidoria de Polítiques d’Igualtat.

Dijous 14
Curs d’òpera, amb l’Albert Galceran. Places limitades. Inscripció prèvia. De 
19 a 20.30 h, a la Biblioteca. 

Divendres 15 
Club de Lectura general obert a tothom: es comentarà l’obra Testimoni pro-
tegit, amb la presència de la seva autora, l’escriptora Blanca de la Torre. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca.

Cinema d’autor. A les 22 h, al teatre el Casal.

Presentació del Correllengua 2010. Taula rodona per parlar sobre l’estat 
de la llengua amb diferents associacions i cantants nacionals, un professor 
d’un institut olesà i un representant del Consorci per la normalització lin-
güística. A les 20 h. Organització: CAL Olesa. Per a més informació, trucar 
al tel: 616 843 881.
 
Concert d’en Jaume Arnella. A les 21.30 h. Organització: CAL Olesa.

Dissabte 16
Jornada de portes obertes del Voluntariat Vicencià, en commemoració dels 
110 anys de l’ampliació dels serveis. De 10 a 13 h, als baixos de la llar d’in-
fants Santa Maria.

Conferència “L’AIC, una oportunitat per al món d’avui?”, a càrrec de sor 
Catalina Verdera, filla de la Caritat. A les 18 h, a la Casa de Cultura. Orga-
nització: Voluntariat Vicencià.

Actuació de teatre per el Correllengua. A les 12 h, a la Plaça de les Fonts. 
Organització: CAL Olesa.

Cercavila pels carrers d’Olesa amb l’Esbart Olesà, els Custus Ignis
la Colla bastonera del Montserratí, els Gegants i Capgrossos i els Sardanistes 
d’Olesa. A les 17.30 h. Organització: CAL Olesa.

Xaranga popular pels carrers d’Olesa (a les 22 h.) que conduirà a tothom 
al Concert per la llengua a la Plaça Nova (a les 23 h.). Organització: CAL 
Olesa.

Teatre: “Anem a fer una musa”, de Q-Ars Teatre. Al Teatre La Passió, a les 
22 h.

Diumenge 17
Celebració de l’Eucaristia, en acció de gràcies. A les 12 h, a la Parròquia. 
Organització: Voluntariat Vicencià.

XXVI Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Companya “Grup Filagarsa del Foment 
CIA”, de Molins de Rei, amb l’obra “Besa’m Kate”, de Cole Porter. A la UEC, 
A les 18 h.

Dimarts 19
Inauguració de l’exposició “Municipi sense fum”. Fins al 28 d’octubre. Orga-
nització: Diputació de Barcelona.

Dijous 21
Curs d’òpera, amb l’Albert Galceran. Places limitades. Inscripció prèvia. De 
19 a 20.30 h, a la Biblioteca. 

Divendres 22
Sortida i parada al Mercat Municipal, en commemoració del Dia internacional 
del càncer de mama. Durant tot el dia, organitzat per Ariadna.

Dissabte 23
Espectacle “Lluitant és pot vèncer”. A les 18.30 h, al teatre La Passió. Or-
ganització: Ariadna.

Festival de Cultura Urbana. Al Parc Municipal. Organització: Regidoria de 
Joventut.

Diumenge 24
Teatre infantil: “Zing-zing”, amb Roberto Alonso Companyia. A les 17.30 h, 
al teatre la Passió. Organització: Xarxa.

XXVI Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Companya “Inestable Ceretana de 
Teatre” de Puigcerdà, amb l’obra “Hay que deshacer la casa”, de Sebastià 
Junyent. A la UEC, A les 18 h.

Sortida a les caves Torres a Vilafranca del Penedès. A les 8 h, a Sant Bernat. 
Organització: Associació de Veïns de Sant Bernat. 

Festa de la Gent Gran, amb actuacions i dinar popular. Al parc de Les Planes. 
Organització: Associació Veïns Les Planes.

Dilluns 25
Dansa: “Apple love”, d’Iker Gómez. Al Teatre La Passió, a les 22 h.
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Dimecres 27 
Presentació del llibre “Carpe diem”, de Josep Maria Puigjaner. A les 19 h, a 
la Biblioteca.

Dijous 28
Curs d’òpera, amb l’Albert Galceran. Places limitades. Inscripció prèvia. De 
19 a 20.30 h, a la Biblioteca. 

Divendres 29 
Hora del conte, a càrrec Sherezade Bardají. A les 18 h, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició “Oficis d’ahir, Olesa vista a través dels seus oficis”. 
A la Casa de Cultura.

Presentació del Quadern 2 “L’origen del nucli antic: la sagrera d’Olesa de 
Montserrat”, de l’autor Alfred Mauri i Martí, Doctor en Història. A les 19.30, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament. Organització: L’Arrel Acció Cultural i l’Ajun-
tament d’Olesa.

Dissabte 30
Paraules per a nadons. Taller de musicoteràpia, a càrrec de Carmen Oñate. 
Cal inscripció prèvia. A les 11 h, a la Biblioteca.

Teatre dos sainets “El triomf de la carn i els porucs” per la companyia Teatre 
de Cartró del Casal. 

Festa de la Castanyada a la UEC. Organització: Regidoria de Festes i Jo-
ventut.

Diumenge 31
XXVI Concurs de Teatre Vila d’Olesa. Companya “Sogtulakk” de Granollers, 
amb l’obra “Ja en tinc 30””, de Jordi Silva. A la UEC, A les 18 h.

XIX Cicle d’Euroconcert. Música i Músics de Catalunya. Concert a càrrec de 
Lorien Santana, orgue. Dos compositors del segle XX, P. Robert de la Riba 
i Francesc Civil. A les 18 h, a la Parròquia.

Guaita!

08640

Foto: 08640

Algú una vegada va dir que "l’art popular no descansa mai". I una mica de veritat 
tindrà perquè aquesta pintada, que encara sobreviu en una paret de l’Ajuntament, 
és molt curiosa. Va aparèixer després de la visita de l’alcaldessa a Algarinejo i per 
la ubicació i el temps en què va ser creat el grafitti, és probable que la benvinguda 
sigui per ella, un altre cop a Olesa. Si existeixen altres teories, si us plau, facin-les 
arribar a la redacció del 08640. Gràcies.
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La pubilla de l'octubre
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Va passar

08640

La catifa vermella a La Passió   Foto: Marta Reche

Adriana Escobar Herrerias és filla d’Olesa de tota la vida. Va estudiar a l’escola 
Josep Ferrà i Esteve i va concloure els seus estudis al Daina Isard. Aquest any, 
va superar l’examen de selectivitat amb un 9,15 i va rebre un premi atorgat 
per la Generalitat en reconeixement al seu esforç.
Actualment l’Adriana té 18 anys i està cursant la carrera d’Estudis Internacionals 
d’Economia i Empresa a la UPF. Li agraden els idiomes i per això estudia tot 
en anglès. També va estar a Anglaterra i a Irlanda per practicar el seu idioma 
favorit. Està de novia  i li agrada estar amb el seu xicot, amb els seus amics i 
llegir novel·les.
Del poble, ens comenta, li agradaria que els espais públics estiguessin molt 
més cuidats però, en general, li agrada molt viure a Olesa.

Dones
El passat 10 de setembre es va dur a ter-
me la jornada “Dones, ocupació, xarxes i 
pensament positiu”, amb la presència de 
la presidenta del Consell Comarcal, Rosa 
Boladeras, l’alcaldessa, Magda Graells i 
els regidors Rosina López i Josep Lluís 
Alonso. Durant la jornada s’ha treballat 
sobre la necessitat de destacar el paper 
de la dona com a pilar fonamental de la 
societat i sobre el fet de reflexionar so-
bre el paper de la dona i la importància 
de posar aquestes reflexions en comú 
en un acte com el que es va celebrar a 
la Casa de Cultura.

Gran preestrena
El passat 22 de setembre el teatre La 
Passió va acollir la preestrena de “El 
gran Vázquez”, amb la presència del 
director, Oscar Aibar, el productor, 
l’olesà Pep Amores, i els actors Mercè 
Llorens i Pep Sais, a més de l’alcaldes-
sa, Magda Graells i la presidenta de La 
Passió, Montse Font. Tots ells van ser 
flanquejats pels “soldats romans” de La 
Passió fins a l’escenari. El teatre es va 
omplir, amb més de 1400 persones, en 
la primera preestrena cinematogràfica 
que es fa a La Passió.

Ara, neta i verda
L’Associació de Defensa Forestal d’Olesa 
vam recollir una denúncia ciutadana so-
bre el mal estat de la Font de Vilapou 
i sobre l’existència d’un abocador a la 
zona i vam començar a netejar la zona. 
Feia molt de temps que a la font no se 
l’hi feia cap mena de manteniment, ma-
tolls ben alts, males herbes, brutícia i 
falta de neteja era el que definia aquest 
espai. Per altra banda, hi havia un espai 
d’abocament no regulat, on entre altres 
coses hi ha uns bidons de líquid, amb 
el contingut desconegut. Això pot ser 
perjudicial per a la salubritat pública i 
no sabem si és també un perill, a ban-
da de donar una imatge deplorable del 
nostre poble.
Tornem a demanar des d’aquestes 

pàgines que l’Equip de Govern treballi 
per una Olesa més cuidada i saludable, 
i que compleixi amb la seva obligació 
de vetllar perquè els espais públics es 
mantinguin nets i en bon estat. També 
volem donar les gràcies a la Regidoria 
de Medi Ambient i Foment per l’ajut a 
retirar la brossa i la runa.
ADF Olesa

Pop
Al juliol, Rosario Gironès i Martirio Vi-
daña van caçar un pop a la platja de 
Coma-ruga mentre feien un passeig 
matinal. Després de l’aventura, el van 
cuinar i se’l van menjar.

Pop caçat a la platja                      Foto: RG
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Esport olesà

Bon inici al patinatge Foto: 08640

Atletisme
El Club Atletisme Olesa està portant a 
terme el Xè Campionat Escolar d’Atle-
tisme, amb dos jornades de pista (una 
disputada el passat 26 de setembre 
i l’altre el proper 3 d’octubre) i una 
prova de cros que es disputarà el pro-
per diumenge 17 d’octubre. Segons el 
nou president del CAO, Juanjo Agudo 
Bautista, aquest any el campionat està 
organitzat per anys de naixement dels 
atletes que corresponen a primària per 
tal de donar més igualtat a les proves 
i que hi hagi menys temps d’espera en 
algunes proves com el salt de longitud, 
per exemple.
Durant les jornades de pista, cada 
participant realitzarà 1 llançament, 
una cursa de velocitat, una cursa de 
mig fons i un concurs de salt de llar-
gada. A més a més, una altre novetat 
és que durant les jornades de pista es 

realitzaran activitats alternatives en 
les quals tots podran aprofundir en els 
coneixements que aporta l’atletisme i 
hi haurà un monitor per cada categoria 
i sexe per un millor desenvolupament 
de les jornades amb jocs i explicacions 
de les proves. 
Per altra banda, el proper dissabte 30 
d’octubre, el CAO, amb la seva secció 
de Collbató, organitza la 1ª edició de 
la Collbatonina, una cursa popular 
de 10 km mixta entre asfalt i vies 
verdes. La prova també compta amb 
curses infantils per a totes les catego-
ries. Les inscripcions, limitades a 350 
participants, es podran fer als mails: 
david.lopez@cao.cat o atletismecollba
to@cao.cat.
El CAO compta amb 150 atletes i al vol-
tant de 300 socis, i la seva nova junta 
intentarà durant els propers 6 anys de 
mandat, apropar l’atletisme a la gent 
del poble i millorar les seves modestes 
instal·lacions. El telèfon del club és el 93 
778 4387 i l’a/e: secretaria@cao.cat.

Futbol
El Penya Barcelonista va començar la 
seva participació al grup 12 de  Tercera 
Territorial, com l’any passat. La plantilla 
s’està reforçant i està pendent d’algu-
nes incorporacions. 
La Penya Barcelonista d’Olesa va ser 
fundada l’any 1963 i actualment té uns 
350 socis. El que vulgui ser soci, només 
ha d’apropar-se al local (c/Església, 51), 
els dimarts i dijous de 19 a 20 h, i omplir 
la butlleta d’inscripció. El telèfon de la 
Penya és el 669 497 851.

Bons resultats
Els aixecadors catalans dirigits per 
Josep Camats van obtenir molt bons 
resultats a la darrera jornada del 
Campionat d’Espanya de Powerlifting. 
Montse Alcoba va guanyar a la seva 
categoria (fins 75 kg.) i en homes, 
Alfonso Romero va acabar primer a la 
seva categoria de més de 100 kg. Les 
properes cites dels olesans seran el Pri-

mer Open Internacional de Tenerife (1 
de novembre) i l’Open de Catalunya de 
Físic-Culturisme (6 de novembre).

Ironman
Els quatre olesans que van participar 
a la mitja Ironman que es va disputar 
a Menorca van aconseguir arribar a la 
meta, en diferents temps, tots menors 
a cinc hores i mitja.
El millor a la classificació va ser Roger 
Barranco (68è), el segon va ser Pol Nin 
(94è), el tercer, Marc Barranco (107è) 
i finalment, Marc Reyes que va acabar 
a la posició 114.

Petanca
El equipo del ACER OLESA femenino 
ha debutado en 3ª División con dos 
victorias en las primeras jornadas y 
marchan primeras en su grupo. En 
tanto, los equipos masculinos olesanos 
de petanca, en 3ª y 5ª División, comen-
zaron con mal pie, ya que perdieron en 
las primeras fechas.

Patinatge artístic
Des del 6 i 7 de setembre, cinc dels 
grups del nou CPA Olesa, estan arren-
cant amb força aquest curs 2010-11. 
Amb més de 30 noves inscripcions, el 
total d’alumnes passa del centenar i 
s’ha hagut d’obrir la llista d’espera. 
Aquest curs el club acull dos grups 
d’Iniciació, un d’Intermedi i dos per 
a les més grans, el grup de modalitat 
individual i el de xou. Ara només falta 
l’inici del darrer grup, el d’adults, que 
començarà el mes d’octubre i que igual 
que l’any passat, compta ja amb un bon 
nombre d’inscrits. Els cinc grups es re-
parteixen entre dues pistes, l’Annexa al 
Pavelló Salvador Boada i la de l’Institut 
Creu de Saba. 
El Club Patinatge Artístic Olesa s’es-
trena com a entitat després d’haver 
estat tres anys una secció del Club 
Olesa Patí. El COP va acollir aquesta 
activitat al 2007, quan la creixent de-
manda era difícil d’absobir per part de 
l’EEM, on el patinatge artístic va tenir 
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Nascuts al ‘70
Els nascuts a l’any 1970 estan con-
vidats al sopar d’aniversari que es 
celebrarà el proper 6 de novembre 
al restaurant Can Singla, al polígon 
Can Singla. Tots els interessats han 
de fer la reserva del sopar fent un 
ingrés de 40 euros al número de 
compte 2081 0106 96 0000057952 
(Caixa Penedès), indicant el seu nom 
i cognom i si voleu carn o peix, so-
bretot abans del dia 27 d’octubre. Per 
a més informació, podeu contactar 
amb Isa (izuca1970@gmail.com) o 
Sole (sole13salas@hotmail.com).

Taller
El CIRD “La Teixidora” amb l’Asso-
ciació Dones i Progrés i el suport de 
la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, 
ofereix el taller “Com cosir un botó”, 
adreçat a dones i homes que vulguin 
aprendre a fer arranjaments, feines 
de costura bàsiques i planxa per a 
ús personal. La cita és els dilluns, de 
16 a 18 h, a partir del 4 d’octubre. El 
taller és gratuït i per a inscripcions, el 
telèfon és el 93 778 4545, de 10 a 13 
h, o per mail a: aj147.cird@olesam.cat 
o doniprog@terra.es.

Oli d’Olesa
Un grup de 14 persones de la Fun-
dació Agrícola Olesana han format 
una empresa per comercialitzar un 
oli de qualitat màxima de la varietat 
palomar-olesana. L’empresa anome-
nada “Oliveraires Palomar-Olesana 
1567 SAT CAT RL” ha estat produint 
aquesta varietat d¡oli i es va dedicar 
a passar el panell de tast del Depar-
tament d’Agricultura de la Generalitat 
i treballar per aconseguir una qualifi-
cació de l’oli com a Oli verge extra, la 
denominació d’origen i fer el registre 
de la seva marca d’oli, “Oulesa”. El 
grup directiu està constituït per Fe-
lip Gibert (president), Lourdes Barba 
(secretaria), i Miquel Picart, Benigno 
Ferrer i Gilbert Rubio (vocals).
La seva intenció és que des de l’Ajun-
tament se’ls donés més suport per a 
la seva tasca, que segons ells, és la de 
“recuperar una tradició mil·lenària de 
la nostra vila i seguir fent oli a Olesa, 
un oli olesà i de qualitat”.
Els que vulguin comprar aquest oli, 
poden adreçar-se a la botiga que té la 
FAO als Closos (C/ Miquel Coll i Alen-
torn nº 3), de dilluns a divendres, de 
9 a 13 i de 16 a 19 h; els dissabtes, 
de 8 a 13 i els dimecres a la tarda, 
tancat.

Vehicle adaptat
Des dels primers dies de setembre, 
Olesa compta amb la primera furgo-
neta-taxi adaptada per a minusvàlids. 
És una Mercedes Viano que disposa 
d’un esglaó lateral per pujar a les ca-
dires i un elevador de cadires de rodes 
per la part de darrera. Per poder ofe-
rir aquest servei, s’ha comptat amb 
subvencions del Imserso i de l’Once. 
El telèfon d’aquest servei és el 637 
217 866.

Cursos
113 Dansa Escola d’Arts Escèniques 
organitza per aquest mes d’octubre 
un curs trimestral de salsa y rueda 
cubana, amb Txiki Bastida, tricampe-
ón d’Espanya. Per altra banda, l’ac-
tor, guionista i director Ivan Morales 
oferirà un curs quatrimestral adre-
çat a tots els que vulguin treballar 
de manera pràctica la creació i la 
interpretació d’una obra. Per a més 
informació, el telèfon és el 93 778 
2351 o l’a/e: info@113dansa.com

Conflictes
El proper dimecres 9 de novembre 
es durà a terme un taller pràctic 
vers “Estratègies per a la resolució 
de conflictes a l’empresa familiar”, or-
ganitzat per el Departament de Ser-
veis a les empreses de l’Ajuntament 
d’Esparreguera. Per a les inscripcions, 
fins al 10 d’octubre, podeu contactar 
al telèfon 93 777 1801 (ext. 210) o a 
l’a/e empresa@esparreguera.cat.

Inscripcions obertes
Ja estan obertes a Cal Mané, les ins-
cripcions per els tallers “Enfeina’t” 
(eines de recerca de feina) adreçat a 
joves a partir de 16 anys i “Arterapia” 
(treball amb ceràmica), per a perso-
nes adultes. Organitzen Regidoria 
de Polítiques d’Igualtat i l’Oficina del 
Nucli Antic.
Per altra banda, l’11 d’octubre és 
el dia d’inici de les inscripcions per 
els tallers per a joves de 12 a 35 
anys, entre els quals hi ha danses 
de Bollywood, capoeira, iniciació als 
curtmetratges i balls llatins. Per a 
més informació, passeu per Cal Mané, 
de dilluns a divendres de 16 a 21h.

Bandautors al Palau
El Palau de la Música Catalana progra-
ma, amb la direcció artística d’Ender-
rock, un cicle de concerts que abraça 
el pop i la cançó d’autor en català: 
“BandAutors al Palau”, un retrat de 
l’actual escena musical catalana que 
viu un context de gran efervescència 
artística. A partir del proper 15 d’oc-
tubre fins al 15 d’abril de 2011. Per 
a més informació: Petit Palau de la 
Música, Palau de la Música Catalana 
(C/ Sant Pere Més Alt, s/n).

els seus inicis. D’aquesta manera les 
40 patinadores d’aleshores van poder 
continuar la pràctica d’aquest esport. 
Ara però, el creixent nombre d’associats 
a les dues seccions (la d’hoquei i la de 
patinatge) ha propiciat la creació d’un 
club independent només de patinatge 
artístic en les seves diferents moda-
litats. Des d’aquestes ratlles, agraïm 
la bona voluntat del COP en acollir la 
secció de patinatge i ajudar-la a créixer 
com ho ha fet fins ara.
Comencem doncs amb la il·lusió reno-
vada i amb ganes de continuar poten-
ciant aquest esport. Us mantindrem 
informats de tots els esdeveniments!
Club Patinatge Artístic Olesa

Capitans
Els jugadors Peke, Álex Ros, Coca i 
Juanje han estat els elegits per ser els 
quatre capitans de la plantilla del CF 
Olesa, al temps que s’han incorporat els 
dos últims fitxatges, l’extrem Juanito i 
el porter Carles López.

Bàsquet
La jugadora Maria Bas, desprès del 
seu pas per la lliga femenina 2 a la 
U.E. Mataró, com a vinculada, torna a 
la disciplina de l’entitat olesana com a 
jugadora  del primer equip. Maria és 
una jugadora formada al club, és nas-
cuda l’any 1989, té 1,80 m. i ocupa la 
posició d’aler.
Per altra banda, també ha renovat la 
seva vinculació al primer equip femení 
la pivot Aina Denti, i Mari Moreno, la 

pivot Chloe Kerr i l’aler Aya Traore van 
ser les darreres incorporacions a les 
files olesanes.

BTT
El proper 10 d’octubre es celebrarà la 
darrera prova de l’Open de Tarragona 
de BTT a la localitat de Flix i en la que 
participarà  el ciclista olesà David 
González que corre per l’equip ega-
renc Penya Ciclista Morenito. L’olesà 
intentarà mantenir la cinquena posició 
que ocupa actualment en la general de 
la categoria m-40.

Una olesana que torna Foto: CBO
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Classificats
Treball
Noia de 5O anys, responsable, 
amb molta experiència i forma-
ció, s’ofereix per cuidar nens. 
Tel: 616 315 815.

Cuidadora con experiencia y 
referencias se ofrece para la 
atenci´no de personas mayores 
y niños. Tel: 645 504 810.

Chica joven con ganas de traba-
jar se ofrece para hacer trabajos 
de canguro, personas de la ter-
cera edad, limpieza y tareas de 
planchado. Trabajo por horas o a 
convenir. Tel: 690 340 088.

L’Associació pro-dismunuïts 
Santa Oliva requereix voluntaris 
majors de 18 anys per col·laborar 
els dissabtes.

Administrativa-contable, se 
ofrece para trabajar por horas o 
a media jornada. 
Tel: 677 011 359 (Lourdes).

Universitaria diplomada en Cien-
cias de la Comunicación se ofrece 
para dar clases de repaso escola-
rización ESO y bachillerato. 
Tel: 645 504 810 (Sandra).

Senyora titulada s’ofereix per cui-
dar, acompanyar i/o passejar a 
persones grans. Tel: 655.849.132 
(Núria).

Se hacen toda clase de trabajos 
de albañileria, cocina y baños. 
Muy buen precio. Preguntar por 
José, tel: 660 506 261.

S’ofereix noia de mòdul de grau 
superior per donar classes a nens 
i nenes. 
Tel: 654 707 318 (Gemma).

S’ofereix noia titulada amb expe-
riència, per a cuidar a persones 
grans a Olesa. Interessats, tru-
queu al tel: 654 707 371.

Ja et cuides de tot cor? Infermera 
a domicili per fer controls de t.a., 
sucre, vacunes, cures i injecta-
bles. Es fa assistència a totes les 
edats, i sempre amb un consell a 
punt per ajudar-te a mantenir-te 
sa/sana dia a dia.  Es fan preus 

especials per a pensionistes. 
Posa’t en contacte amb Elisabet 
Casanovas Sarrat (infermera, col-
legiada 35470 de Barcelona), al 
tel: 659 402 281.

Educadora infantil (acabant L’úl-
tim curs) s’ofereix com a cangur 
d’infants. Tel: 677 01 159.

Centre Alba ofereix grups de 
tècniques d’estudi per edats. 
Més informació a la web 
(www.centrealba.cat) o truca’ns 
al tel: 93 778 4848.

Estudiant de 2n d’Administració i 
Direcció d’Empreses s’ofereix per 
donar classes de repàs a alumnes 
de EP, ESO i BATX. 
Tel: 625 933 394.

Vehicles
Es ven plaça de pàrking al car-
rer Benet Margarit (La Central). 
Preu: 8500 euros. 
Tel: 673 859 199.

Se alquila plaza de parking para 
coche grande o pequeño, en la 
calle Sant Jaume. 
Tel: 665 307 793 i 656 334 757.

Se vende Yamaha Aeros, 49 c.c., 
seminueva, precio a convenir. 
Tel: 610 869 824.

Immobiliària
Es lloga local de 60 m2. per bo-
tiga, oficina, etc, amb aparadors 
i prestatgegies, així com un pis 
de dues habitacions amb cuina 
equipada i comunicació interior 
amb el local. Preu: 775 euros 
(en conjunt, amb IVA inclòs). 
Interessats, trucar al tel: 636 
765 162.

Matrimoni olesà de jubilats bus-
ca pis de lloguer a Olesa, petit, 
confortable i econòmic. Telèfon: 
605 185 444.

Es lloga pis moblat a cinc mi-
nuts de la zona universitària 
de Manresa. Totalment equipat 
amb tres habitacions, cuina molt 
gran amb galeria, bany a mitja 
banyera, menjador amb molt de 

sol. Es un tercer pis sense ascen-
sor. Preu: 400 euros (despeses 
comunitat, deixalles e IBI inclo-
ses). Tel: 619 042 495.

Se alquila piso en Gracia (Plaza 
Joani), 2 habitaciones, cocina, co-
medor y lavabo. Finca con ascen-
sor. Trato directo con particular, 
tel: 677 131 061.

Pis venda Manresa Font dels Ca-
pellans, moblat, 3hab. Calefacció. 
Galeria tancada, ben comunicat. 
Per entrar-hi. Ocasió 80.000€, 
619042495
 
Es ven local comercial de 60 m2, 
a la zona del camp de futbol. Tel: 
680 453 345.

Se traspasa bar restaurant en 
Olesa, con salón comedor para 
80 personas. Buena ubicación, 
en funcionamiento y totalmente 
equipado. Interesados, llamar al 
tel: 93 778 1986.

Es ven preciosa casa al carrer 
Església, amb quatre amples 
habitacions, dos banys, bodega, 
terrassa, xemeneia, calefacció de 
gas i fantàstiques vistes. Per tan 
sols 330.000 euros!. Interessats, 
contactar al tel: 659 402 281.

Se alquila piso de dos habitaci-
ones con parket, cocina ameri-
cana, muy soleado. Precio: 550 
euros. Tel: 665 063 525.

Se vende terreno urbanizable en 
Ribes Blaves de 2.200 m2, muy 
soleado, semi-llano, y con vistas 
a Montserrat. Precio de venta: 
95.000. Tel: 649 771 372 / 699 
419 777.

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.

Diversos
Compro cotxes antics d’Scalextric 
(EXIN). No importa l’estat. Trucar 
després de les 19 h, de dilluns a 
divendres, al tel: 697 914 328.

Vendo patines de la Hello Kitty, a 
20 euros. Tel: 610 569 762.

Vendo muebles antiguos para 
restaurar i depósito para com-
bustibles de 1000 litros (para 
estrenar y homologado). Tel: 
665 307 793 o 656 334 757.

Recollida gratuïta a domicili de 
trastos i articles de segona mà 
que encara tinguin ús. Si es 
trasllada de pis o fas endreça de 
casa teva i no saps què fer dels 
trastos que ja no vol, ens truca 
i li passem a recollir. Objectes 
de decoració, estris de la cuina, 
joguines, cortines, vànoves, 
bijuteria, material informàtic 
o esportiu, llums. petits elec-
trodomèstics, quadres, bosses, 
roba de llar, catifes, mantes, fils, 
mobles, material esportiu, etc. 
Fora trastos, tel: 619 042 495 o 
93 869 6273; mail: foratrastosr
osa@gmail.com  

Se vende bicicleta elíptica de 
marca Decathlon VE 630. Com-
prada hace dos años pero usada 
muy poco. Precio: 60 euros (cos-
tó 270 euros). Tel: 622 167 708.

Se vende carrito de bebé modelo 
Troter 3 unisex de Prenatal con 
Maxicosi y silla de paseo. Precio: 
200 euros. Tel: 657 952 938.

Se vende cama abatible de 90 x 
1.90. Precio: 200 euros. Tel: 609 
914 635 (Mireia).

Es ven congeladors de 4 i 6 me-
tres, i càmara frigorífica de con-
gelació de 2.10 x 2.58 x 2.58. Tel: 
659 265 910.

Colecciono monedas y billetes 
de todo el mundo. Intercambio 
los repetidos. Tel: 653 531 280 
(Daniel).
 
Se vende mesa de comedor y 4 si-
llas de forja negra modelo Granas 
IKEA. Medidas: 150x78x75. Esta-
do impecable. Precio: 70 euros. 
Tel: 699 609 912 (Oscar).

Se vende un estupendo sofá de 
tres plazas más un sillón relax. 
Estado impecable. Precio: 300 
euros. Tel: 609 422 275 (Juan).

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. 
Els anuncis romandran publicats un 
mes i si es volen repetir, s’ha d’enviar 
una sol·licitud.

Compartir cotxe
“Salgo de Olesa a las 7.40 de Los Closos, voy al centro de Mollet 
del Vallès. Tel: 669 366 713.”

Cada mañana llevo a mis hijos al colegio Puigventos (Cal Vicen-
tó) y los recojo a las 17 h. Salgo de Sant Bernat. 
Tel: 690 283 852.

Vaig a prop de la Plaça del Vi (Martorell), de dilluns a diven-
dres a les 7.50 h., i surto de Los Closos. Torno cap a les 15 h. 
Interessats, trucar al tel: 669 366 715.

En aquest apartat, podeu publicar propostes de viatges fre-
qüents i contactar amb aquelles persones amb les quals podeu 
compartir el viatge en cotxe a diferents poblacions. El periòdic 
08640 només publica les ofertes i les demandes de viatges i 
no es responsabilitza per els oferiments.
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Per molts anys !

08640

Agustina Guillamón Casanovas (87), Amparo Redón Bertolín (54), Ana María Fabregat Campos (77), Ana María Flores López (55), Angel Martínez (47), Angela 
Lleonart Puig (78), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria Valero Molet (32), Antonina Macià Estany (87), Arsenio Fernández Alvarez (77), Azucena Domene Del-
gado (52), Baldomero Torres González (90), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (58), Carme Sagués Pino (80), Clara Fortuny (11), Claudia Jiménez Morales 
(16), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (53), David Rodríguez Piedad (32), Dolores Bermúdez Vicente (78), Elsa López (19), Esperança Cadevall Esteve (80), Es-
teban Rodríguez Caparrós (63), Fernando Ramírez Doblas (74), Florencia Guillén Clusas (86), Francisca Ramírez González (75), Genís Carbó (39), Gerard Plà 
Valldeperas, Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat “Isi” (35), Ismael Sebastià Bayot (83), Jara González Requena (7), Jennifer Baez Passarge (17), 
Joaquín Parra Vicente (54), Jordi Daniel Jiménez Conde (21), Jorge Sala Calvera (63), José Gutiérrez Del Moral (87), José Pérez Morales (85), Josep Almasqué 
Gil (40), Josep Anton Domínguez (72), Josep Montoya Belmonte (82), Josep Pino Batista (63), Josep Solè Travè (84), Josep Vives Miralles (83), Júlia Fortuny 
(13), Kyra Torres Bagües (8), Laia Buch (11), Laia Montes Porta (14), Lucía García (6), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc Carbó Agut (6), Marcelo Fraile Minuto 
(42), María Angeles Ortiz Serrano (87), María Benedicta García Ballesteros (86), Maria dels Angels Ruiz Costa (75), Marta Xairó (26), Matías Fraile Avalos 
(15), Meritxell Montes Vicente (14), Meritxell Planas Aranda (35), Meritxell Vandranas Mata (26), Mía Vicente (39), Mireia Arévalo Poquet (32), Mireia Montes 
Almoguera (16), Nieves García Compte (74), Noe Vidal (32), Núria Aymarich Lavado (6), Núria Jorba Picañol (53), Oriol Maldonado Solà (12), Oscar Montes 
Vicente (4), Paula Pujol Fernández (15), Pere Figuera Ariño (90), Pere García Bertolín (80), Pilar Pérez Balsera (66), Ramón Pérez Artola (39), Rosa Guillamón 
Subirana, Santiago Belmonte Lozano (80), Santos Forn (44), Saturnino Estupiñá Freixas (75), Sònia Jobé Bosch (26), Teresa Mora Mora (79), Toni González 
Granel (39), Valeriano Carbajal Aunión (76), Xavier Artiles Tejero (26), Yesika Ortiz Abenza, Yolanda López Bertrán (45).

Aclariment: a l’agost han fet anys: Jordi Martí Muntané (36) i Antoni Martí Muntané (29)

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