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Va passar
Olesa sempre amb el 
teatre del bo

La columna de l'Ivan
Tenim quatre galledes 
per les escombraries, 
però després llencem les 
burilles de cigarreta per 
la finestra del balcó...

Empreses i serveis
Nous cursos i noves 
botigues
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L'informatiu
Obres a l’escola Povill 

Els lectors prenen la paraula
Nou abocador al pas de vianants que serveix per creuar les vies del ferrocarril - Van faltar 
les gàbies de ferro per les ampolles de cava - Agraïments diversos - Una ex mestra vol 
titulació universitària per als polítics.  (vegeu Correu)

 segueix a l'Entrevista (pag. 6 i 7)

Entrevista a l’exregidor Victor Serrano

“Als polítics olesans ens 
falta una mica de modèstia”
Durant l’entrevista que vam mantenir 
amb ell no se’l veia gaire trist per la 
partida. Aquella tarda del 17 de gener, 
se’l veia entre feliç pel desafiament i 
expectant per les reaccions de la gent 
i dels seus companys davant la sorpre-
sa de la seva decisió de marxar a tre-
ballar a un altre continent. L’exregidor 
ocupava des del 2007 les regidories 
de Seguretat Ciutadana, Ordenació 
i Disciplina Urbanística i Tecnologies 
de la Informació i la Comunicació a 
l’Ajuntament i va decidir prendre aire, 
deixar aparcada la política local i de-
dicar-se també a la política, però des 
del sector privat.
Serrano va marxar el passat 24 de 
gener, a treballar per a l’empresa SCPF 
Amèrica, una agència de publicitat 
que l’ha contractat com a consultor 
de màrqueting polític per al mercat 
llatinoamericà, amb un contracte in-
definit. Aquí, un extracte de la xerrada 
que vam mantenir amb ell.

Pregunta: Aquesta oportunitat la-
boral a l’estranger se’t dóna en el 
marc d’un any personal difícil i un 
escenari polític complicat. No crec 
en les casualitats, he de començar 
a creure-hi?
Resposta: Hauries començar a creu-
re-hi. Jo ja tenia clar que a partir 
de maig havia de resoldre la meva 
situació professional. A partir d’aquí, 
rebo aquesta oferta de fora i jo els 
plantejo que m’interessaria acabar el 

mandat, ells em responen que la in-
corporació ha de ser immediata atès 
que el volum fort de treball el tenen 
ara perquè comencen les campanyes 
a governadors de Mèxic i campanyes 
presidencials al Perú i per tant, tenim 
feina a desenvolupar.

P: T’ha costat deixar el càrrec de 
regidor?
R: No m’ha costat, fonamentalment 
perquè la responsabilitat sempre és 
temporal. En primer lloc, més que 
de “càrrec” m’agrada parlar de “res-

ponsabilitats” i crec que en política 
la responsabilitat és temporal, ningú 
és indispensable i cap responsabilitat 
és eterna. D’altra banda, quant a 
implicació sentimental, sí que m’ha 
costat, principalment per dues raons: 
una perquè no veuré algunes de les 
coses que hem començat, per exemple 
el tanatori acabat i una altra perquè 
hi ha companys que comptaven amb 
mi per continuar el projecte polític del 
PSC Olesa. D’altra banda me’n vaig en 
un moment en que me’n podia anar. 
Segurament fa uns mesos, amb... 

En petit comitè
Es defineixen els caps de 
llista per a les municipals 
de maig

Classificats
En temps de crisis, 
compartim cotxe

Foto: 08640
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Editorial

Farmàcies de guàrdia  -  Febrer 2011
dimarts, 1 - BERENGUER
dimecres, 2 - LEY
dijous, 3 - MATAS
divendres, 4- ABELEIRA
dissabte, 5 - ALAVEDRA
diumenge, 6 - BARGALLÓ
dilluns, 7 - BERENGUER
dimarts, 8 - LEY
dimecres, 9 - MATAS
dijous, 10 - ABELEIRA

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

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

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

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

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

dilluns, 21 - MATAS
dimarts, 22 - ABELEIRA
dimecres, 23 - ALAVEDRA
dijous, 24 - BARGALLÓ
divendres, 25 - BERENGUER
dissabte, 26 - LEY
diumenge, 27 - MATAS
dilluns, 28 - ABELEIRA
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L’informatiu
Preinscripcions escolars
Del 14 al 25 de febrer és el termini 
per fer les preinscripcions d’educació 
infantil, primària i ESO, segons ha dic-
taminat la Generalitat. Les sol·licituds 
s’han de tramitar a l’Ajuntament o al 
centre educatiu escollit en primera 
opció. Aquest any, s’ha aprovat un nou 
criteri en complementari en cas d’empat 
en el recompte de punts: s’atorgaran 5 
punts a l’alumne que hagi tingut al pare, 
la mare, als tutors o germans escolarit-
zats, en ensenyaments declarats actual-
ment gratuïts i universals, al centre per 
al qual es presenta la sol·licitud.

Olesa ja no decideix
Després de la reunió celebrada al local 
de la UEC, el 21 de desembre del 2010, 
els membres d’Olesa Decideix, reunits 
en assemblea, van decidir dissoldre 
l’entitat entenent que el seu objectiu 
era la consulta sobre la independència 
de Catalunya del passat 20 de juny, una 
fita consolidada amb una participació del 
13,69 % dels olesans. Per tant, ja no 
tenia sentit mantenir-se com una entitat 
inactiva.
Per altra banda, l’entitat va decidir donar 
els diners restants de la campanya (800 
euros) a dues entitats locals que definei-
xen la filosofia de la plataforma cívica i 
ciutadana: el Correllengua i Càritas, ja 
que va ser desig dels membres d’Olesa 
Decideix aconseguir una Catalunya ca-
talana i solidària.

Ulls ben oberts
Sota el nom de “Olesa no tanca els ulls”, 
un grup de mares i pares d’Olesa han 
engegat una campanya de recollida de 
signatures per demanar espais públics i 
infantils nets i segurs, així com millorar 
l’accessibilitat de carrers i voreres de la 
vila. A partir del passat mes de gener, 

aquesta plataforma està demanant 
l’ajuda de la població a través d’una 
campanya de recollida de signatures per 
reivindicar la neteja, el manteniment i la 
seguretat dels espais públics olesans.

Taula de serveis socials
El passat 19 de gener, a Sant Boi, els 30 
alcaldes i alcaldesses de la comarca van 
signar l’acord per constituir la “Taula de 
serveis socials”, que neix, principalment, 
amb la voluntat de posar en marxa un 
procés de cooperació intermunicipal 
que augmenti la coherència del sis-
tema de serveis socials a la comarca 
i l’assoliment d’objectius comuns dins 
del territori. La iniciativa impulsada pel 
Consell Comarcal del Baix Llobregat i els 
ajuntaments de la comarca, ha comp-
tat amb l’assistència de la Diputada de 
Benestar Social, Montserrat Ballarín, i 
de la nova Directora general de l’ICASS, 
Carmela Fortuny.

Accessos a la vila
Des de mitjans del mes passat, es troba 
tallada l’entrada i sortida nord d’Olesa, 
per les obres de construcció de la nova 
rotonda d’accés a la vila i la urbanització 
del polígon industrial de la Flora, fase 
final del projecte, segons va confirmar 
el regidor de Planejament i Infraestruc-
tures, Ramon Pons.
D’aquesta manera, els vehicles han 
d’optar per entrar o sortir d’Olesa per 
la primera entrada a l’alçada del CEIP 
Ferrà (si venim des de Barcelona) o a 
l’altra, a Can Vinyals. S’espera que les 
obres s’allarguin dos o tres mesos.

Nova plataforma
“Som parc natural” és el nom d’una nova 
plataforma a Olesa, que en la seva carta 
de presentació, ressalta que actualment 
“l’entorn de Montserrat pateix una greu 

pressió metropolitana fruït del col·lapse 
territorial i l’esgotament del model, ba-
sat sempre en el benefici econòmic i 
sense consideracions quant a l’impacte 
en les formes de vida i identitats cul-
turals”. 
Aquesta entitat, integrada per entitats 
com el CMRO, Arrel-Acció Cultural, Re-
volució Verda i l’Agrupament Escolta 
Sant Bernat de Claravall i amb el su-
port de algunes formacions polítiques 
locals, va remarcar que al 2007 la Ge-
neralitat va aprovar de forma inicial una 
històrica ampliació del Parc Natural de 
Montserrat, que suposava un increment 
en la protecció del medi natural i es do-
tava al parc d’una coherència territorial, 
però també s’obrien noves perspectives 
en el sector agrícola o turístic. Tres anys 
després, encara s’espera l’aprovació de-
finitiva d’aquesta ampliació.

Escola Povill
L’any 2004 l’Escola Povill va iniciar un 
ambiciós projecte d’ampliació a dues lí-
nies de les etapes educatives d’Infantil, 
Primària i ESO. El volum de les obres de 
millora de les infraestructures va obligar 
des del començament a dividir el pro-
jecte en dues fases: La primera fase ha 
consistit en remodelar completament 
l’edifici de la Placeta Joan Povill i ampliar 
el pati en 1200 m2 més. Aquest edifici 
s’utilitzava com escola des del 1934 i 
abans de l’ampliació a la segona línia 
estava pràcticament en desús. Durant 
els anys compresos entre el 2005 i el 
2011, s’han realitzat les obres de millora 
amb un cost total de 611.538,30 €.
Les obres de la primera fase estan 
pràcticament acabades. Per aquest 
motiu, aquest passat mes de novembre 
es va iniciar la segona fase que com-
prèn la construcció d’un nou edifici per 
l’Educació Infantil, la construcció d’un 

Amb la fusió entre Telecinco i Cuatro, en 
lloc de la CNN+ ens trobem amb la trista 
i patètica emissió de Gran Germà 12 “24 
hores”. Així són les fusions de les cade-
nes de televisió, així són els contrastos 
de les grans empreses de comunicació 
que ens proposen el que finalment nosal-
tres triem consumir. Canviar a Gabilondo, 
ens agradi o no, per l’enèsima emissió 
d’aquest reality, és com a mínim digne 
d’anàlisi, sobretot pels nivells d’audiència 
d’aquest últim. Llàstima que, segons els 
paràmetres que marquen el ritme de les 
nostres graelles televisives, la qualitat en 
la majoria dels casos, està renyida amb 
les grans masses de televidents. 
Els mitjans de comunicació ens seguei-
xen oferint nous països per a noves 
revoltes. Tunísia, Albània i Egipte són 
alguns exemples que mostren que al-
gunes “masses” de gent no estan tan 
conformes amb el que se’ls ofereix, o 
almenys estan cansades de mirar sem-
pre cap a una altra banda. I ho diuen, ho 
expressen, ho demostren. Cada poble a 
la seva manera, però, tard o d’hora, es 
fan sentir.
Per aquestes latituds, la situació social i 
econòmica de la majoria dels mortals és 
bastant greu. No obstant això la violència 
no és la forma més habitual d’expressar-
nos. L’atur i el desànim baten rècords i 
al mateix temps, hi ha massa silenci i 
quietud per la profunditat del forat on 
estem ficats. És com si el cop de la crisi 
ens hagués deixat sols, inermes, quiets, 
sense reacció i sense ganes de començar 
de nou.
D’altra banda, Olesa també viu, a la seva 
manera, temps de canvis. Hem comen-
çat aquest any amb alguns moviments 
polítics, previs a la campanya electoral 
de cara a les properes municipals de 
maig. L’alcaldessa Magda Graells va 
sofrir un greu accident i ha estat ope-
rada amb èxit d’una fractura en una 
cama. Segons Graells, la seva tornada 
a la feina es produirà “depenent de la 
meva evolució, per la qual cosa no puc 
garantir quan tornaré”. El que sí va as-
segurar l’alcaldessa és que té intencions 
d’acabar la legislatura; al mateix temps 
va declinar tornar a formar part de les 
llistes per a les municipals. Mentrestant, 
l’alcalde accidental és el socialista Jaume 
Monné, formació que de cop i volta perd 
un dels seus alfils, l’exregidor Víctor Ser-
rano, que ja ha marxat a l’estranger a 
treballar. Al tancament d’aquesta edició 
encara no se sap qui n’agafarà el relleu, 
ni qui serà el cap de llista del PSC. Per la 
seva part, gairebé la majoria de la resta 
de les formacions polítiques olesanes, 
tenen definit el seu cap de llista i co-
mencen a engegar els motors de cara 
al 22 de maig. 
Esperem que els partits polítics olesans 
no deixin d’escoltar ni mirar els olesans 
i olesanes i que la imminent campanya 
electoral no es converteixi en un rosari 
de promeses difícils de complir, sinó en 
propostes reals i solucions per al moment 
tan difícil que estem vivint. Per últim, des 
de la redacció volem demanar disculpes 
si alguna foto, article o secció no va 
poder sortir en aquesta edició, princi-
palment, per raons d’espai.
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Futura façana de l’escola Povill Foto: EP

La columna de l'Ivan
La lletra de la cançó comença dient “la merda de la muntanya no fa pudor”, 
sabem per què? Es senzill. No fa pudor perquè la merda és lluny de casa. Dic 
això per una raó: crec que la majoria de nosaltres som bastant hipòcrites. 
Quan anem amb els nostres fills pel carrer, els ensenyem que un semàfor 
només s’ha de creuar quan el senyor es posa de color verd i mai en vermell. 
Quan  ells no hi son, creuem per on ens ve en gana com si el senyor vermell 
i el verd se’n haguessin anat de copes.
Ens queixem de com estan els parcs i som els primers que mengem pipes i 
llencem les clofolles al terra com si fóssim guacamais.
No ens agrada veure merdes de gos a la porta de casa o de camí a l’esco-
la però portem el gos a petits descampats per que corrin i puguin cagar 
tranquil·lament per allà i no anirem a recollir aquella merda.
Tenim quatre galledes per les escombraries i recollim qualsevol tros de 
menjar o cosa que cau al terra de la cuina - casa meva ha de ser la més 
neta - però després llencem les burilles de cigarreta per la finestra del balcó 
o del cotxe.
Si féssim un pensament potser ens adonaríem que quan fem les coses lluny 
de casa pot ser les fem molt a prop de casa meva. I finalment el descampat 
on el teu gos corre lliure és el mateix on el meu fill juga a aventures amb 
els seus amics. La burilla que llences per la finestreta del cotxe acaba creant 
conats d’incendi. Les clofolles de pipa que deixes al parc quan te’n vas son 
les mateixes que el nen que juga al darrera agafa i es posa a la boca.
De què serveix ensenyar al nen què està ben dit i què està malament dit 
si quan ens trobem amb uns amics al carrer cridem “Collons, però mira qui 
hi ha aquí el fill de puta d’en Ramon. On collons t’havies fotut?, maricon de 
merda” i no ens adonem que també hi ha més persones que conviuen en 
el mateix espai i potser no els acaba d’agradar sentir un energumen cridar 
d’aquesta manera.
És ben cert que tots tenim drets, les persones i els animals. És evident que 
la convivència en harmonia es molt complicada però també es cert que no 
fem gaire, en general, per a canviar-ho.
Ara vindran eleccions municipals i cap la possibilitat que canviem de govern. 
L’actual, ha fet coses malament?. Segur que sí. I el que entri a l’alcaldia, 
també en farà. Però el problema que tenim amb la neteja i l’estat de de-
teriorament del poble no es resolt només amb un canvi de govern. Passa 
també per nosaltres; passa per tenir una mica d’empatia i pensar una mica 
abans de fer. Passa per pensar que encara que a mi m’agradi la música, no 
necessito posar-la al màxim perquè l’escolti tothom ja que el del meu costat 
potser no suporta el que jo escolto.
Potser el fet de llençar les clofolles de les pipes o la pell d’una fruita al terra 
pensant que com que és orgànic i biodegradable ja s’evaporarà sol, només 
serveix per que el que vingui al darrera ja s’ho trobi brut i no l’importi em-
brutar-ho més. Tot i això, també insto als responsables de fer complir les 
ordenances municipals i d’aquesta manera aconseguir dues coses. Omplir 
els comptes municipals i fer que, a cop de talonari, la gent respecti el que 
es nostre. El que es de tots. Fora bó també reinvertir tot el que s’ingressi en 
concepte de multes per incompliment de l’ordenança de civisme en millorar 
aquest poble tant malmès i poc cuidat. 

Gràcies.

Ivan Carreira

gimnàs i l’ampliació de l’edifici existent 
del carrer Pintor Fortuny. Aquests nous 
edificis permetran disposar de 1600m2 
de noves instal·lacions. 
Està previst que el nou edifici d’infantil 
tingui un cost aproximat d’un milió d’eu-
ros. L’edifici, que tindrà accés directe a 
l’esmentat gimnàs, comptarà amb sis 
aules d’infantil equipades amb pissarres 
digitals, 3 aules de reforç, una gran sala 
d’usos múltiples i una zona de lleure ex-
clusiva per als alumnes d’infantil. Si no 
hi ha cap contratemps, s’espera que el 
nou edifici pugui entrar en funcionament 
durant el proper curs.

Agermanament
El Comitè dels Agermanaments d’Olesa 
de Montserrat informa a tots els ciu-
tadans i ciutadanes que vulguin par-

ticipar en el viatge d’agermanament 
a Weingarten/Baden (Alemanya), del 
22 al 24 de juliol, que poden posar-se 
en contacte amb el Comitè trucant al 
telèfon 93 778 72 00 (de 9 a 15 h.) on 
rebran informació sobre les condicions 
dels desplaçaments. Les places són 
limitades.

El CAP ajuda
Fumar s’ha posat més car i més difícil 
en llocs públics. Per això, els que volen 
deixar de fumar poden adreçar-se a la 
Unitat de Tabaquisme que funciona al 
CAP Olesa i participar dels grups d’ajuda, 
d’assessorament mèdic i de suport psi-
cològic per abandonar aquesta depen-
dència. El telèfon és el 93 778 4727.
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Festes
Un any més han passat las festes de 
Nadal i Reis, tot sembla molt feixuc a 
l’hora de començar i senzill al finalitzar. 
Això és gracies a la col·laboració d’as-
sociacions olesanes i entitats que han 
participat desinteressadament  fent  
possible unes festes dignes, a on s’ha 
transmès la il·lusió i la alegria en les acti-
vitats programades per aquesta regido-
ria. Ha pogut més la força de la feina ben 
feta, que el dèficit monetari i això és el 
que s’ha respirat durant aquest dies de 
festa. Dono les gracies a tots el qui heu 
participat en les festes de Nadal 2010 i 
Reis 2011 col·laborant en els actes, ja 
sigui d’una manera més activa amb la 
regidoria o, senzillament, a qui ha sortit 
al carrer a gaudir cívicament d’uns dies 
a on ha de prevaldre la pau.
Us encoratjo a fomentar durant l’any 
aquesta actitud positiva i de treball en 
conjunt, que fa que Olesa creixi en tots 
els sentits.
Moltes gràcies.
Mireia Cañadell i Tobella
Regidora de Joventut i Festes

Demagògia
Aprofitant que el Llobregat passa per 
Olesa (és a dir, al redós de la seva pujada 
electoral) li ha faltat temps al nostre PP 
local per a llençar un oportunista pam-
flet on, tot presentant-se com a alter-
nativa real per a governar el municipi i 
millorar-ne la seva situació, deixa com 
un drap brut l’actual govern municipal 
(hi té tot el dret, faltaria més) i enume-
ra fins a deu propostes per a canviar 
Olesa, que ells anomenen “solucions”, 
de caire més o menys populista (més 
que menys).
Però a on vull anar és a la segona 
d’aquestes propostes. Llegim-la: “Pri-
mero los nuestros, becas de comedor, 
libros, ayudas sociales en general, 
primero para los de aquí, no podemos 
permitir que personas que no han con-
tribuido nunca en Olesa se beneficien de 

nuestros impuestos.”. Deixant de ban-
da la formulació mafiosa de la proposta 
(“los nuestros”) queda clar que el PP 
d’Olesa segueix l’estela de la xenofòbia 
i el racisme que tants rèdits els hi ha 
donat a Catalunya i els importa un rave 
estigmatitzar ciutadans de ple dret per 
la seva condició social i/o d’origen i pro-
vocar un trencament de la convivència 
ciutadana si això els beneficia. “Modus 
operandi” típic de la ultradreta que a mi 
em fa por, m’angoixa i m’alarma.
Caldria que el PP definís qui són “los de 
aquí”. Els olesans directament descen-
dents dels íbers?. Li concedim aquesta 
gràcia als dels visigots? i als dels mu-
sulmans que van arribar a Sant Pere 
Sacama al segle VIII?, té la condició de 
“los de aquí” el secretari general del PP 
olesà Sr. Manfredi que, com jo mateix, 
va venir emigrat des de Sant Feliu de 
Llobregat no fa ni vint anys? On posem el 
límit temporal per ésser d’aquí o d’allà? 
o no li posem límit temporal i ens fixem 
en els ingressos i/o el color de la pell per 
a tenir la condició de ciutadà?. Calent, 
calent.
Qui “no ha contribuido nunca en Olesa”?. 
Sabent que encara no hi ha una definició 
de “los de aquí” que permeti centrar la 
discussió, m’agradaria que el PP olesà 
montserratí aclarís si hem de considerar 
que contribuïm la multitud de persones 
que cada dia ens desplacem fora d’Olesa 
a treballar? (per cert, potser m’equivo-
qui però em sembla que el Sr. Manfredi 
n’és un), donem riquesa al municipi?, 
s’ens ha d’expulsar si no en donem?, 
només si no som de “los de aquí”?. Als 
que no són de “los de aquí” i paguen l’IBI 
de forma directa o indirecta a través del 
rebut de lloguer, el botiguer marroquí o 
xinès, posem per cas, que paga la seva 
taxa d’activitat té la condició de ciutadà 
o s’ha de penalitzar amb un temps de 
carència, com a les companyies d’asse-
gurança, per a tenir drets?
Mentre el PP olesà discuteix internament 
les qüestions plantejades i aclareix si vol 

ser un partit de centre o d’ultradreta, li 
pregunto directament al meu paisà, el 
ciutadà Sr. Manfredi en la seva condi-
ció de regidor: Té constància d’alguna 
ordenança, ordre o ban municipal que 
expressament limiti la concessió d’ajuts 
socials, beques, etc, a la condició d’es-
tranger i discrimini als nacionals (espa-
nyols, és clar)? Si li consta que s’hagi 
dictat una norma clarament inconsti-
tucional ja triga massa a denunciar el 
govern municipal als tribunals per pre-
varicació. Com que no és així perquè al 
Regne d’Espanya tots els ajuts socials 
existents es donen per raó de la renda 
de que disposa el beneficiari (ras i curt, 
per pobre) i no pel seu origen, hem de 
concloure que el PP d’Olesa menteix amb 
mala fe enganyant de forma miserable i 
abjecta als ciutadans olesans poc avisats 
per a obtenir un rendiment electoral.
Aprenents de bruixots com són, els hi 
hem de dir clarament que la seva barro-
era actuació els hi pot donar beneficis a 
curt termini però trenca la convivència i 
la cohesió social necessària per a que la 
democràcia sigui forta, donant ales als 
feixismes de tota mena. Recordem que 
Hitler i Mussolini van arribar al poder 
“democràticament” per culpa d’irres-
ponsables d’aquesta mena, però em 
temo que no ho entendran perquè no 
volen. Com deia el poeta “que la pru-
dència no ens faci traïdors”.
Martí O. C.

Nou abocador
Us faig arribar aquest correu per infor-
mar-vos d’un problema que persisteix i 
empitjora cada vegada més. Es tracta 
del pas de vianants soterrat que es troba 
al final del carrer República Argentina 
i que serveix per creuar les vies dels 
Ferrocarrils Catalans.
Hi passo a diari dues vegades i cada dia 
està més brut, sense que els serveis de 
neteja de l’Ajuntament facin res per-
què no estigui d’aquesta manera. Em 
pregunto cada quan ho netegen i em 
responc jo mateix que deu fer bastant 
de temps que no ho fan. Però em sap 
greu per la gent que esperi que aquest 
escrit és només per queixar-me de 
l’Ajuntament perquè no és així.
Aquest problema també existeix per 
culpa de totes aquelles persones, por-
ques, perquè no dir-ho, que fan que tota 
aquesta brossa estigui allà acumulada: 
closques de pipes, paquets de tabac, 
llaunes, bosses... i un llarg etcètera 
d’objectes que pots trobar-t’hi sense 
cap tipus de problema. Però el més fort 
és la foguera, o les restes d’ella, que 
des del dia d’avui et trobes al bell mig 
del pas soterrat.
Espero que amb aquest escrit l’Ajunta-
ment tingui més cura del pas soterrat 
així com les persones que s’instal·len no 
siguin tan poc cíviques.
German Diaz Muñoz

Somriure
Gràcies a la Oliva per les piles, a cal 
Serra pel pa i al Ramon per l’embotit; 
gràcies a la papereria Núria i a l’Ardeco’s 
per les capses, al Casal per l’espai i a la 
Regidoria de Cultura pels vestits; grà-
cies al Jordi Solsona per la furgoneta i 
a l’Ajuntament pel bus social; gràcies 
a Joguines Puig per les joguines i a la 
Rosa per les truites; gràcies a la Policia 
local pel pàrquing i al Consorci de Bibli-
oteques de Barcelona per les bosses; 
gràcies a tots els que vareu passar pel 
Casal en algun moment a donar-nos 
un cop de mà; gràcies a tots els reis 

(i reina) i a tots els patges d’enguany, 
i moltes moltes moltes gràcies a totes 
aquelles persones que, un any més, heu 
col·laborat amb la Campanya del Som-
riure amb una joguina nova: de vegades, 
un petit esforç per part d’uns, fa que 
d’altres esbocin un somriure. 
I per acabar aquesta carta d’agraïment, 
les mateixes paraules de sempre: se-
guim pensant en tu i, un any més, ens 
n’hem sortit.
Campanya del Somriure d’Olesa de 
Montserrat

El punt de trobada
Fa un parell d’anys, una jove parella 
badalonina, ell BTV (Badalona de Tota 
la Vida), ella soriana, va arribar a Olesa 
de Montserrat expulsada de la primera 
corona de l’àrea metropolitana buscant 
qualitat de vida i un preu més digne amb 
el que comprar el seu habitatge.
Per casualitats de la vida, regirant tot el 
Baix Llobregat, la jove parella va arribar 
a la vila d’Olesa, i va quedar encantada 
amb la tranquil·litat amb què s’hi vivia, 
lluny dels embussos i l’estrès de la gran 
ciutat, i on al segon cop que visitava un 
comerç, ja no és que se la tractés de tu, 
sinó que se la tractava pel seu nom. Amb 
tot, la jove parella va decidir comprar 
el seu habitatge en aquesta població a 
tocar de Montserrat i començar l’aven-
tura de viure independents i lluny del 
que havia estat la ciutat que els havia 
vist créixer.
No enganyarem el lector, els primers 
temps van ser difícils. La parella no 
coneixia ningú, se’ls feia estrany pas-
sejar pel poble i no sabien on anar per 
comprar algunes coses necessàries per 
posar a punt el seu habitatge. Sovint 
anava a comprar a Badalona per pur 
desconeixement (perquè a Olesa hi 
havia pràcticament de tot!), també de 
forma freqüent prenia el cotxe per anar 
a fer una passejada per la ciutat comtal, 
etc. Amb aquest panorama, la idea del 
“tard o d’hora ja tornarem a Badalona 
si ens és possible” passava sovint pels 
seus caps, altrament sentiment ben 
humà de sentir-se desubicat en haver-
se mogut del lloc on havia crescut a un 
altre entorn diferent.
Afortunadament, amb el temps la parella 
va començar a fer-se amb la vida del 
poble, comprant al mercat, als comer-
ços de roba de la vila, buscant un detall 
bonic per regalar, sortint a fer exercici 
per l’entorn natural de la vila, etc. També 
va començar a sortir a sopar i a prendre 

Brutícia i deixadesa Foto: G.D.M.
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copes amb una altra parella (una abra-
çada des d’aquestes línies a la Beatriz 
i al Gustavo), fins que un bon dia per 
casualitat van aterrar a un curiós local 
davant l’Ajuntament, el Can Seral, que 
la parella i els seus amics anomenaven 
“el Paco”, en referència al propietari del 
local. Vagi per endavant que no sóc soci 
ni tinc cap interès econòmic amb el res-
taurant en qüestió. Únicament vull lloar 
la bona tasca d’una família que ha tirat 
endavant un negoci familiar fent poble.
Quan parlem del Paco, ens ve al cap un 
lloc on gaudir de bon menjar, passar una 
bona estona fent conya amb el Paco i 
els seus, gaudir d’una copa comentant 
la jugada i, per què no, fer amics d’aquí 
i d’allà. I és que el món és un mocador, 
però quan parlem de la vila d’Olesa, 
aquesta dita pren encara més signifi-
cat. En resum: el Paco es el nostre punt 
de trobada.
Per als qui no coneixeu el local, us animo 
a parar-hi per fer un cafetó, una cerve-
seta, un sopar o un dinar i a conèixer 
els que ens apleguem per allà cada 
setmana per passar una bona estona i 
riure plegats.
I als habituals, us convido a buscar-nos 
al Facebook, fa poquet que el Can Seral 
té la seva pàgina oficial. Volem fer-ne 
el punt de trobada a internet on penjar 
fotos, videos, comentaris, etc. i en ge-
neral vivències dels olesans i olesanes 
que ens trobem periòdicament al Paco.
Òscar U.

Agraïment
L’Associació Internacional de Caritat de 
Sant Vicenç de Paül d’Olesa agraeix les 
campanyes de recollida d’aliments que 
Protecció Civil, Convergència i Unió i la 
Regidoria d’Educació a través de les es-
coles de la vila van dur a terme el passat 
mes de desembre. Durant aquest perío-
de també va augmentar la recollida d’ali-
ments del Rebost de Déu que es realitza 
setmanalment al Temple Parroquial i a la 
capella de l’hospital, i moltes persones 
ens els van fer arribar directament al 
nostre local del c/Indústria.
Aquestes iniciatives, mostra de solidari-
tat amb les famílies que viuen situacions 
precàries, han servit per donar un toc 
nadalenc als lots d’aliments que s’han 
repartit aquests dies i també per ampliar 

la dotació existent, sempre justa, amb 
els aliments més bàsics, els essencials 
per viure. A tots, organitzadors i col-
laboradors, moltes gràcies!
AIC

Eli
Tenia 16 o 17 anys quan la vaig conèixer, 
depilant-me, maquillant-me, en ocasi-
ons especials, Volumens, Jazz 113, van 
ser molts anys de veure-la cada mes, el 
seu somriure i els seus rínxols la feien 
especial. Com jo, molta gent la trobarem 
a faltar.
Mari

Robatori
Aquest primer diumenge després de 
Reis, un any més l’Agrupament Escolta 
Sant Bernat de Claravall va realitzar 
la ja coneguda “Recollida d’ampolles 
de cava”, una activitat que realitzem 
nens, pares, caps i gent vinculada al CAU 
d’Olesa. Durant un matí de diumenge 
recollim casa per casa de tots els ole-
sans, ampolles de cava buides. Aquestes 
ampolles es traslladen a una empresa on 
es netegen per tal de realitzar-ne la seva 
reutilització. Els beneficis que en traiem 
es destinen a activitats desenvolupades 
per l’Agrupament.
Aquest any, malauradament, el porta 
a porta va començar dos dies abans, 
el divendres, però aquesta vegada, no 
per donar el bon dia als olesans amb un: 
“Hola, som del CAU, que teniu ampolles 
de cava buides?”, sinó per buscar res-
postes a una realitat: les dotze gàbies 
de ferro, situades al pàrquing del ce-
mentiri vell i cedides per una empresa 
de reutilització, s’havien esfumat i, no 
pas, per art de màgia..., ens les havien 
robades!
Per sort, l’esforç de tots va fer possible 
que la recollida es dugués a terme el 
dia que estava prevista i que després 
de molts i molts anys, un cop més el 
nostre projecte es fes realitat.
Tot i així, les gàbies no han tornat i és 
amb aquest escrit que volem posar de 
manifest la nostra indignació. Estem, 

sobretot, tristos i molt decebuts perquè 
hi ha persones que no són capaces de 
valorar l’esforç i la il·lusió d’un projecte 
i d’un voluntariat i que només saben 
contar amb diners el valor que tenen 
les coses.
Malgrat tot, volem donar les gràcies 
a tota aquella gent que un cop més 
ha pensat amb nosaltres i que durant 
tot l’any ha guardat les ampolles col-
laborant amb el seu granet de sorra a 
fer el món una mica millor.
Agrupament Escolta Sant Bernat de 
Claravall d’Olesa

Fe de erratas
En relación al artículo “Mascotas” pu-
blicado en la página 6 de la edición de 
diciembre-enero del periódico 08640 de 
Olesa, ACAIMA notifica que donde escri-
bió “comerciantes y criadores” debería 
haberse escrito “algunos comerciantes 
i criadores”. Muchas gracias.
ACAIMA

Exàmens orals
Segons l’informe PISA 2009, Catalunya 
obté uns resultats força satisfactoris 
en comprensió lectora. No obstant, poc 
contents podem estar en el terreny de 
l’anglès i d’altres llengües estrangeres.  
Actualment hi ha molt poques persones 
que parlin bé aquesta llengua tot i que 
les noves generacions l’aprenen de ben 
petits. Per tant, el nou Govern, a través 
de la Conselleria  d’Educació, hauria de 
posar mitjans, especialment a primària 
i a secundària, per tal que el professorat 
faci exàmens orals al seu alumnat de 
manera periòdica. En tots els exàmens 
oficials, proves de final de primària, de 
l’ESO i de la Selectivitat, hi hauria d’ha-
ver una prova oral obligatòria d’anglès 
i de les altres llengües estrangeres que 
hagin estudiat els alumnes. No és cap 
excusa dir que la Generalitat i Educació 
no tenen suficients recursos econòmics 
per a dur a terme proves orals. Preci-
sament a causa de la crisi galopant que 
estem passant és més important que 
mai implantar aquestes mesures que 

ja haurien de fer-se efectives a l’inici 
del 2011. Convé crear llocs de treball 
dins una Europa i un món que demana 
persones que sapiguen bé una o més 
llengües estrangeres. 
M.P.S., ASPEPC·SPS (Sindicat de Se-
cundària), Escoles Oficials d’Idiomes 
d’Esplugues, Ripoll i Tarragona, Depar-
tament de Llengües Estrangeres de l’Ins-
titut Lluís Companys de Ripollet, AMPA 
de l’Escola Pau Casals de Viladecans, 
Institut Joan Oró de Lleida, i 31 signa-
tures més.

Que vull ser quan sigui 
gran?
“Mare, jo quan sigui gran vull ser polític: 
alcalde, ministre, president...”
“Tu, mare, quan vas posar-te a treballar 
de mestre, van exigir-te un títol univer-
sitari, cosa que els avis els va costar un 
gran esforç econòmic i tu vas dedicar 
moltes hores a cremar-te les celles i si 
aconseguies la titulació de mestre no 
podies exercir de bibliotecària”. “Això no 
passa amb els ministres i no parlem del 
sou, que tu, mare, segons vas explicar-
me cobraves una mensualitat normaleta 
i els alcaldes, ministre, presidents, co-
bren ...i alguns tenen una pensió vitalí-
cia, també hi ha qui renuncia a la pensió 
assignada pel seu treball i al dedicar-se 
a la política, poden retirar-se amb una 
pensió més elevada. Mare, crec que tinc 
aptituds per ser polític, perquè em cauen 
moltes dents i tu, dius que per cada dent 
que em cau es una mentida. No creus, 
mare, que enceto volent ser polític?
Maria Mercè Boada

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comen-
taris, rèpliques i suggeriments d’interès 
general, respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret de pu-
blicar-les i resumir-les si és necessari. Els 
articles que no es publiquen en aquesta 
edició per falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a aquesta 
secció han de signar-se amb el nom i cog-
nom 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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L'entrevista (cont. de Portada)

“Em preocupa molt el tema 
del manteniment perquè 
Olesa s’ha fet molt gran 
i els pressupostos han 

baixat molt”

...projectes encara en marxa, no hau-
ria estat correcte retirar-se, però ara 
per ara, tot allò que s’havia d’executar, 
o bé està executat o bé està en vies 
d’execució. Només queden dues grans 
obres per adjudicar: els carrers del 
Nucli Antic i la fase 2 de la Rambla.

P: Hi ha data de començament 
d’obres a la Rambla?
R: No hi ha data de començament 
d’obres, però el que hi ha és la dota-
ció pressupostària i s’està elaborant 
el plec de clàusules per poder licitar 
l’obra.

P: Doncs podrien treure’s els car-
tells que indiquen que començari-
en les obres l’octubre del 2010 ...

R: Sí, podrien treure’s. Però el proble-
ma de l’endarreriment ha estat estric-
tament pressupostari. Hi ha una part 
dels recursos econòmics que financen 
aquesta obra que depenen d’un crèdit 
que s’havia de signar amb la Diputació 
i que s’ha allargat en el temps per una 
qüestió absolutament administrativa 
que ens ha alentit tot el procés.

P: Tenint en compte la situació po-
lítica del PSC i que el panorama 
no és del tot encoratjador de cara 
a les pròximes eleccions, sembla 
d’alguna manera que saltes de 
l’avió abans que s’estavelli ...
R: No, d’això res; a més és una cosa 
que fins i tot em preocupa i en la 
qual he estat treballant fins ara. Em 
preocupa anar-me’n en mig d’un 

escenari complicat, encara que pu-
gui semblar així, però al final un ha 
d’escollir l’oportunitat professional i 
com deia també a la carta de renún-
cia, pots acabar convertint-te en un 
professional de la política que acabi 
amb el pas del temps aferrant-se a 
una cadira, mossegant a tothom que 
s’apropi i oblidant tot el que siguin 
principis i idees polítiques. En qual-
sevol cas crec que hi ha una genera-
ció nova que ha vingut formant-se al 
llarg d’aquest temps al PSC, que està 
absolutament preparada i capacitada 
per portar les regnes del partit en tot 
aquest procés.

P: Dius això de “els professionals 
de la política” per algú en espe-
cial?
R: Crec que hi ha massa exemples 
tant a Olesa com fora d’Olesa com per 
verbalitzar i assenyalar-los amb el dit. 
No és un cas, són diversos.

P: Què els falta i què els sobra als 
polítics olesans?
R: Ens falta a tots una mica de mo-
dèstia i ens sobra creure’ns que som 
indispensables.

P: Com veus les properes elecci-
ons municipals?
R: Crec que és un escenari complicat 
per al PSC. El nostre aliat en el go-
vern ha fet una bona gestió que sabrà 
rendibilitzar, especialment durant el 
temps que ha ocupat l’alcaldia. No-
saltres tenim massa factors que ens 
juguen en contra. D’una banda, en 
el context global les enquestes ens 
donen que perdrem les eleccions 
generals; en el context autonòmic 
ens van donar una coça al cul i en el 
context de la ciutat de Barcelona, les 
enquestes a dia d’avui ens donen que 
perdrem l’alcaldia de Barcelona. Tot 
això ens pot tirar avall pel que fa al 
context global.

Pel que fa a l’àmbit municipal, crec 
que la gestió que s’ha desenvolupat 
fins ara ha estat bona i que la nostra 
carta de presentació per als ciutadans 
és la capacitat de gestió, l’estabilitat 
política que hem aportat per primera 
vegada després de molt temps i la 
tranquil·litat per gestionar. 
Tot i que hem fet una gran gestió, 
també és cert que no l’hem sabut ex-
plicar i que no hem estat capaços de 
connectar amb la ciutadania. Tot i això 
no crec que hi hagi res perdut, ni res 
guanyat, com sempre, tot dependrà de 
la capacitat que tinguin el PSC i el seu 
candidat, per explicar-se d’aquí a les 
eleccions municipals, i tot dependrà 
també de l’equip que formi el PSC. Si 
formem un equip amb gent que s’ha 
anat guanyant la confiança al llarg del 
temps i amb ganes de treballar, crec 
que podrem guanyar les eleccions i 
recuperar el suport dels ciutadans. Si 
el que fem és tornar a experimentar, 
els ciutadans ens retiraran la confian-
ça, per la qual cosa crec que ens toca 
obrir un procés de renovació i que 
aquella gent que és capaç de liderar 
el partit sigui capaç també de liderar 
el govern.

P: En principi, el cap de llista del 
PSC tornaria a ser Jaume Monné 
i no hi hauria primàries, hi estàs 
d’acord?
R: A l’Executiva del partit ja s’ha 
establert quin és el calendari que se 
seguirà per a l’elecció del cap de llis-
ta. En aquest sentit s’obre un procés 
en el qual qualsevol afiliat, si reuneix 



0708640

“Tot i que hem fet una 
gran gestió, també és 
cert que no l’hem sabut 
explicar i que no hem estat 
capaços de connectar amb 

la ciutadania”
els suficients avals, pot presentar-se 
a un procés intern per ser candidat a 
l’alcaldia. Dit això, crec que el candidat 
del PSC a les eleccions municipals hau-
ria de ser Jaume Monné, per diverses 
raons. Primer perquè ha fet una bona 
gestió, i segon, perquè ja vam fer una 
aposta decidida el 2007 i crec que ha 
de tenir continuïtat. Ara bé i com deia 
abans, ha d’haver-hi una perfecta sin-
tonia entre el que és la candidatura 
a les eleccions municipals, és a dir, 
el cap de llista i el que és l’agrupació 
estrictament del PSC Olesa. Si sumem 
tot aquests esforços, serem capaços 
de guanyar les eleccions.
Segurament nosaltres ens hem cen-
trat en la gestió i no ens hem sabut 
explicar, i el fet de no haver estat 
permanentment al carrer explicant la 
nostra gestió i els nostres projectes, 
ha afectat la nostra imatge envers els 
ciutadans. Crec que el que toca és tor-

nar a sortir al carrer i explicar a la gent 
què és el que hem fet i per què.

P: Ho podreu assolir en tres mesos?
R: Depèn de la nostra capacitat. La 
pilota és a la nostra teulada i si som 
capaços de treballar bé,  també som 
capaços d’explicar-ho; a partir d’aquí 
tot dependrà de com siguem nosaltres 
capaços de gestionar el procés.

P: Com han valorat la resta de 
regidors teva renúncia?
R: Hi ha hagut de tot. En el terreny 
personal, crec que l’expressió general 
és d’alegria pel repte professional que 
suposa. I una certa tristesa, també en 
el personal, perquè un amic se’n va. 
He de considerar que pràcticament 
amb la gran majoria dels membres 
del govern he fet una gran amistat.

P: En principi, no hi ha capítol 

d’inversions per al 2011 a Olesa. 
Com es plantejarà aquest any en 
aquest context?
R: L’Ajuntament no ha inclòs una par-
tida d’inversions en els pressupostos 
del 2011 per tres raons. La primera 
és que encara queden projectes per 
executar amb dotació pressupostària, 
per tant no era necessari tornar a de-
manar un crèdit per a l’Ajuntament. 
En segon lloc, tot i que nosaltres 
tenim una ràtio d’endeutament que 
ens permetria demanar aquest crèdit, 
considerem que no hem de endeutar-
nos més per efectuar inversions. Per 
últim, també hi ha el decret 8/2010 
aprovat per Zapatero que fixa que 
els ajuntaments no poden demanar 
crèdit durant aquest exercici pressu-
postari.

P: En relació a l’estat actual del 
poble, dóna la sensació que qual-
sevol tasca, obra o arranjament 
que es faci és insuficient. Hi ha 
una gran manca de manteniment 
o cal canviar alguns projectes per 
les necessitats reals de la gent 
d’Olesa?
R: Hi ha dues coses. En primer lloc, 
les petites coses són les que fan po-
ble. Estic convençut que hi ha una 
sèrie d’elements comuns a tots els 
municipis. Em preocupa molt el tema 
del manteniment perquè Olesa s’ha 
fet molt gran, els pressupostos han 
baixat molt, el personal s’ha reduït i 
els recursos per a nous materials són 
limitats. A partir d’aquí, pels recursos 
que hi ha, el material que tenim i la 
situació econòmica en què estem, crec 
que més o menys estem arribant a 
tot arreu.

P: T’has quedat amb ganes de dur 
a terme alguna cosa en la teva 
gestió?
R: Fonamentalment haver tingut més 
recursos, per exemple, per a noves 
instal·lacions esportives com el nou 
camp de futbol, o incidir més en la via 
pública, asfaltar més carrers, arreglar 
més voreres, fer noves clavegueres, 
millorar l’enllumenat, i sobretot, en 
el dia a dia, que és el que afecta els 
ciutadans, sobretot la neteja i el man-
teniment.

P: Finalment, a qui trobaràs a fal-
tar de l’Ajuntament?
R: Fonamentalment als treballadors 
amb els quals he col·laborat més 
estretament: els caps d’àrea i de de-
partament que he tingut en cadascuna 
de les regidories, el cap de la Policia 
Local, el cap de les TiC i la cap de 
l’àrea d’Urbanisme.
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En petit comitè
El Bloc repeteix
El passat 28 de gener, el Bloc Olesà 
va presentar al seu cap de llista per 
a les properes eleccions municipals. 
L’actual líder de la formació, Salva-
dor Prat repetirà com a cap de llista 
i durant l’acte a la Casa de Cultura, 
va reiterar que el Bloc es presenta a 
les eleccions del mes de maig amb 
l’objectiu de fer possible allò que va 
anomenar “una Olesa normalitzada 
on, més que somiar en grans inver-
sions i construir castells de fum, el 
govern garanteixi la qualitat de la 
vida diària dels olesans, que passa 
per un correcte manteniment dels 
espais i equipaments públics, la 
netedat dels carrers i les parets, la 
seguretat ciutadana...” El candidat 
del Bloc va anunciar que, en cas 
de governar, demanarà una audi-
toria de comptes i de gestió “per 
conèixer l’estat de les finances 
municipals”.

Graells no, Jou sí
L’actual diputada al Parlament cata-
là i regidora de l’Ajuntament, Mercè 
Jou (CiU) serà la cap de llista de la 
formació política, després de que 
l’actual alcaldessa, Magda Graells 
confirmés que no es tornaria a 
presentar al capdavant de la llista 
del seu partit.

POI
El POI prepara una campanya ori-
entada a conèixer de prop, de viva 
veu, els problemes que afecten 
als ciutadans i les mancances que 
considerin que Olesa té. Comptant 
amb la participació ciutadana és el 
millor camí per saber els problemes 
reals del nostre municipi, que ana-
litzarem i estudiarem per buscar 
les possibles solucions. El nostre 
partit és solament d’àmbit local, 
desvinculat de directrius polítiques, 
compromès només amb els olesans 
i olesanes i en les coses del nostre 
poble, perquè som el poble.
Comitè Executiu del POI

PSC
L’Agrupació Local d’Olesa del PSC 
va inaugurar el seu nou local social. 
Des del desembre passat, el PSC 
olesà funciona al carrer Metge Car-
reras, 134, cantonada amb carrer 
Mallorca.

PD: Podeu enviar els vostres escrits 
a: periodic08640@hotmail.com i 
preguem que no superin les 30 
ratlles.
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L’agenda del febrer
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Dimarts 1
Club de lectura fàcil, amb el Servei de Català de l’Ajuntament d’Olesa. 
A les 15.15 h, a la Biblioteca.

Dimecres 3
Club de lectura fàcil, amb el Servei de Català de l’Ajuntament d’Olesa. 
A les 15.15 h, a la Biblioteca.

Dissabte 5
Jazz, amb Josep Soto Quintet. A les 22 h, al teatre El Casal.

Mercat ecològic i de pages. Calçotada popular, xerrada i espectacles. 
A les 14 h, a la Plaça de la Sardana.

Diumenge 6
Espectacle familiar “L’illa de la tortuga”, amb la companyia la Pera 
Llimonera. A les 17.30 h, al teatre El Casal. Organitza: Xarxa.

Dimarts 8
Taller d’Ocupació per aprendre a buscar feina de forma lúdica. A les 15 
h, a la Biblioteca. Organització: Promoció Econòmica i Biblioteca.

Diumenge 13
Primer cicle de Jazz al teatre El Casal, a càrrec de la Jazz Band 
d’Olesa i la col·laboració de l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, 
al teatre El Casal.

Dimarts 15
Taller “Empreneduria i idees de negoci”. A les 15 h, a la Biblioteca. 
Organització: Promoció Econòmica i Biblioteca.

Divendres 18
Hora del conte: “Buscant tres peus al gat”, amb Ulldistret. A les 18 
h, a la Biblioteca.

Cinefòrum (dins de les activitats del Club de novel·la negra): “Las 
marismas”. A les 22 h, a la Biblioteca.

Dissabte 19
Representació de l’obra “L’estiuet del Sr. Martí”. A les 22 h, al teatre 
El Casal. Organització: Ariadna.

Diumenge 20
Ballada de sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa, dins de la campanya 
“Sardanes a les entitats”. A les 18 h, al local de l’UEC.

Representació de l’obra “L’estiuet del Sr. Martí”. A les 18 h, al teatre 
El Casal. Organització: Ariadna.

Dimarts 22
Taller “El curriculum vitae con argument de venta”. A les 15 h, la 
Biblioteca. Organització: Promoció Econòmica i Biblioteca.

Divendres 25
Club de lectura general: “Sobre la bellesa”, de Zadie Smith. A les 
18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 26
Teatre Jove: “Penèlope”, amb Pepa Plana. A les 22 h, al teatre El 
Casal. Organitza: Butaka.

Diumenge 27
Cinema infantil: “Toy story 3”. A les 17.30 h, al teatre El Casal.

Cineclub amb “Soul kitchen”, de Fatir Akin. A les 19.30 h, al teatre 
El Casal.

Tradicional calçotada d’Ariadna. A les 14 h, a la UEC. Organització: 
Ariadna.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per 
les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no 
es fa responsable per alteracions dels programes o de canvis d’úl-
tima hora.
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Va passar
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S’ho passen molt bé   Foto: A.V.C.

Assemblea
La Comunitat Minera Olesana ha valorat 
positivament la participació dels seus socis 
a l’assemblea general ordinària de l’entitat 
celebrada el passat 15 de gener. Segons el 
gerent de la CMO, Joan Arévalo, el nombre 
d’assistents en aquesta edició, va superar al 
d’altres convocatòries, amb 110 socis pre-
sents i 25 que havien delegat el seu vot.
A l’assemblea es van aprovat per majoria tots 
els punts de l’ordre del dia, entre els quals es 
destaquen els projectes d’inversió per aquest 
any, com per exemple, la construcció d’un 
pou nou al Mas de les Aigües per garantir 
l’abastiment propi d’aigua i la millora de la 
xarxa de subministrament d’aigua que es 
farà al Nucli Antic.

Recollida
El passat 23 de desembre es va efectuar la 
segona iniciativa per fer ressò de la campa-
nya solidària “Cap persona sense aliment, 
ajudem a qui més ho necessita”,  iniciada 
el 22 de novembre. Durant aquest acte, es 
va fer una exposició dels vehicles policials 
de l’ABP Martorell, de serveis sanitaris de la 
Creu Roja del BLLN, de Policia local i de l’ADF 
d’Olesa. Els infants que es van apropar tam-
bé van poder aprofitar dels tallers infantils 
i de totes les activitats que van organitzar 
l’Associació de Botiguers local, com inflables, 
karts infantils i recorregut en trenet.
Segons la Creu Roja del BLLN les aportacions 
d’aliments i productes d’higiene personal a 
Olesa (fins el tancament d’aquesta edició), 
ascendeix a 125 kg, quantitat que s’ha de 
sumar als 550 kg. que s’han recollit en altres 
municipis del territori de l’ABP Martorell. La 
campanya va finalitzar el 22 de gener. Al 
llarg de la campanya s'han recollit un total 
de 3125 kg. de productes d'alimentació, 
d'higiene personal i per la llar.

Premi
Dos alumnes de l’institut El Cairat d’Espar-
reguera han estat guardonats en el Concurs 
per l’eradicació de la violència masclista. Dins 
de les activitats programades, i per com-
memorar el dia internacional per a la no 
violència contra les dones, de l’any passat, 
tots els nois i noies del centre han realitzat 
un escrit que servís com a reflexió sobre 
aquest tema. Dos d’aquests escrits han estat 
guardonats en el concurs convocat per la 
Plataforma Unitària contra les Violències de 
Gènere i el Departament de Cultura i Mitjans 
de Comunicació, concurs creat  amb la fina-
litat de promoure les relacions igualitàries i 
no masclistes.
El primer premi va ser per l’olesà Oriol Gon-
zález Motlló, amb l’escrit “Maltractament 
encobert”. Enhorabona!

Fi de curs
Els alumnes del curs de cuina, dictat per 
la profesora Carmen Tallón i organitzat 
per l’Associació de veïns de la Central van 
gaudir de la festa de fi de curs el passat 14 
de desembre, amb un àpat preparat per ells 
mateixos.

Olesans del món
El passat 4 de desembre, el teatre La Passió 
va acollir la Trobada Cultural d’olesans del 
món, un acte que forma part del Projecte 
12x12 Convivència interactiva finançat pel 
Ministeri de Treball i Immigració i que s’ha 
treballat conjuntament des de les regidories 
de Cultura i de Serveis Socials.
Aquesta activitat va comptar amb diferents 
actuacions que ens van mostrar la cultura 
de diferents països com Bolívia, Colòmbia, 
el Marroc, l’Equador, el Perú i el Senegal. 
Una de les grans particularitats va ser jus-
tament que els artistes, ballarins, músics, 
presentadors, organitzadors i participants, 
d’una manera o d’una altra, són gairebé tots 
veïns d’Olesa i de les rodalies, conciutadans 
que ens van endinsar en diferents realitats 
socials i culturals, en una clara aposta per 
la participació, la convivència i la integració 
de tots.
Al llarg de 2 hores, els més de 500 espec-
tadors que es van donar cita van poder 
comprovar la gran varietat de matisos que 
componen el gran tapís que és la societat 
olesana, en un viatge al voltant del món, 
iniciat per un grup de joves que fan del hip-

hop un llenguatge entenedor i acollidor. Cada 
una de les actuacions anava precedida d’unes 
imatges projectades per situar l’espectador 
al bell mig dels ritmes i la música popular 
de països com l’Equador, Bolívia, Colòmbia 
o el Perú, o per hipnotitzar amb les melodi-
es provinents directament de les platges de 
Tànger, amb uns diàlegs suaus en què els 
artistes van fer del català el seu idioma en 
format de petites espurnes que encenien 
el cant dels ocells a mans d’un artesà del 
violi; a continuació, tota retòrica quedà 
muda i vençuda davant l’energia imparable 
de l’Àfrica a mans dels senegalesos olesans 
que van protagonitzar unes danses plenes 
d’espiritualitat i, per acabar, la incombusti-
ble sardana, dansa nacional d’aquesta terra 
d’acollida que com les seves rotllanes són 
compostes de tots els veïns d’Olesa que les 
fem girar com gira el món.
Molta gent, molts olesans d’aquí i d’allà: Nac-
ho, Sílvia, Sonia, Kathi, Ronnie, Omar, Pedro, 
Ena, Malick, Hassan, Chafik, Erika, Amhel, 
Dúnia, Hugo i un llarg etcètera, i entitats i 
serveis d’Olesa com El Casal, la Unió Sar-
danista, la Fundació Escola Municipal d’Arts 
i Oficis, La Passió, l’Escola de Música, els 
Gegants d’Olesa, la UEC, a tots hem d’agrair 
no només aquesta activitat sinó també tot 
el temps i esforços que dediquen a fer de la 
convivència, una realitat.
Projecte 12 x 12 Convivència Interactiva

Casa d’Oficis
El passat 15 de desembre es va signar el 
conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal i els ajuntaments d’Olesa i Abrera 
del projecte “Casa d’Oficis” de la zona nord 
del Baix Llobregat. L’acte va comptar amb 
la presència de Magda Graells i Maria Soler, 
alcaldesses d’Olesa i Abrera, respectiva-
ment, i de Pere Orriols, regidor de Sant Just 
Desvern.
Aquest programa està subvencionat pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons 
Social Europeu dins del marc del Projecte 
Impuls-Treball. L’objecte d’actuació aprovat 
és la realització de pràctiques als centres ge-
riàtrics públics de la comarca, i la qualificació 
de 50 persones aturades en les especialitats 
de Atenció geriàtrica, Cuina, Manteniment i 
reparació d’ordinadors, muntatge i mante-
niment d’instal·lacions solars fotovoltaiques 
i Jardineria/Treballs forestals.

Les dues passions
Sota el format escènic “òpera quàntica”, es 
va estrenar el tradicional “Conte de Nadal” 
de Charles Dickens, al teatre La Passió d’Es-

parreguera, en tres funcions, els passats 6, 
8 i 9 de gener, amb la participació d’actors i 
actrius de les Passions d’Olesa i Esparregue-
ra, en un treball conjunt destacable.
El concepte d’òpera quàntica és una vivència 
dinàmica que pretén posar a l’espectador al 
cor mateix de la història i està concebuda 
com un espectacle multidisciplinari que utilit-
za com a elements principals la retransmissió 
radiofònica en directe, el so i la música; la 
interpretació i elements visuals com la llum, 
els gràfics i l’audiovisual, per tal de poder 
oferir al públic -ja sigui aquell que està a la 
sala com els que ho veuen via Internet, ràdio 
o televisió- un programa d’entreteniment en 
viu i en diferit de qualitat. La funció del 9 
de gener va ser retransmesa per Internet 
en “streaming live”, el que va fer que l’es-
pectacle arribi en directe a les cases dels 
espectadors.

Robatori
El passat 12 de gener una patrulla de Mossos 
de la comissaria de Martorell van detenir a 
Juan José S. V, de 50 anys i veí d’Olesa com 
a presumpte autor d’un robatori amb força 
i conduir sense haver obtingut mai el per-
mís de conduir. Segons un comunicat dels 
Mossos d’Esquadra, els fets van succeir a 
la nit, a l’avinguda Francesc Macià, quan els 
mossos van ser alertats d’un intent de ro-
batori en una estació elèctrica i que el lladre 
havia fugit amb un ciclomotor. Tot seguit, 
la patrulla es va adreça al lloc i va poder 
localitzar i interceptar el conductor del ciclo-
motor. Els agents van observar que l’home 
portava una motxilla, tota plena de cables 
de coure i una cisalla de grans dimensions. 
Un cop feta la identificació del sospitós, van 
verificar que Juan José S.V, conduïa un ciclo-
motor sense haver obtingut mai cap permís 
de conducció. 
Posteriorment, els agents van comprovar 
que la porta de la caseta de llum, on havien 
robat estava forçada i que els cables de llum 
estaven tallats. A causa d’aquest robatori, 
dues benzineres properes al lloc es van 
quedar sense llum.
D’aquesta manera, Juan José S.V, va quedar 
detingut pel robatori amb força i conduir sen-
se haver obtingut mai el permís de conduir. 
El detingut, que presentava ferides a causa 
de la descàrrega elèctrica que va patir quan 
estava sostreien els cables de coure, va ser 
traslladat en un primer instant, a l’Hospital 
de Martorell i posteriorment a la Vall d’He-
bron de Barcelona.

L’olesà premiat Foto: F.G.M.
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Esport olesà
Bàsquet
L’entrenador del Club Bàsquet Olesa 
femení, Xavi Tubau va arribar a un 
acord amb l’entitat per desvincular-se 
del club. La difícil situació econòmica 
i esportiva del club va ser el principal 
motiu d’aquest acord entre Tubau i l’en-
titat. El nou entrenador és Juan Antonio 
Almendros, més conegut com a “Xiki”, 
ajudant de Lucas Mondelo i membre del 
cos tècnic amb Tubau.
Per altra banda, va debutar al primer 
equip femení (victòria a Canàries), la 
nova incorporació del club, la pívot basca 
Sheila Alaña. Entre les vacances d’hivern 
i el passat gener han marxat de l’equip, 
les jugadores Stephany Gandy, Claudia 
Pop, Mari Moreno i Laura Navarro.

Fichaje
El director deportivo del FS Olesa, 
Padú, ha fichado como seleccionador 
nacional de futbol sala por los Emiratos 
Arabes,  por un año, para preparar a 
dicha selección para el pre-Mundial de 
Africa 2011. El club ha reorganizado su 
organigrama para seguir funcionando 
correctamente, con Pere Rosell como 
máximo responsable del club. Desde el 
club, les desean mucha suerte a Padú en 
esta nueva faceta profesional.

Marató
L’atleta olesana Sandra Corcuera (Ultra-
gat) va disputar el passat diumenge 12 
de desembre la I Marató Internacional 
de Castelló, amb una distància de 42 km 
i 195 m. L’olesana, de 38 anys, va realit-
zar una molt bona cursa en progressió 
positiva que li va permetre finalitzar a 
la 5a posició de la categoria Vet A i su-

perar la seva millor marca personal de 
la distància per establir-la en 3 hores, 
31 minuts i 45 segons.

Creu de Saba
Com cada 26 de desembre (Sant Es-
teve), un nombrós grup de ciclistes de 
muntanya, entre ells la colla dels Sen-
glars d’Olesa, van pujar a la Creu de 
Saba. En aquesta oportunitat, ciclistes 

de tots els nivells i edats (el més petit, 
Marc González, té 12 anys) van parti-
cipar en aquesta tradicional excursió 
entre els Btt’s olesans, ja que fa més 
de deu anys que es porta a terme sense 
interrupcions.

Fiesta atlética
Como cada año en la última jornada de 
Liga antes de Navidad, la Peña Atlética 
de Olesa de Montserrat, convocó a sus 
socios para la tradicional comida de Na-
vidad, coincidiendo con el 4º aniversario 

de la Peña. La velada, el domingo 19 de 
diciembre, tuvo una excelente respuesta 
en cuanto a  participación, con afluencia 
de unos cuarenta socios e invitados, en 
el local social de la Peña. La tarde no 
pudo ser más redonda ya que además 
de los sorteos y juegos de mesa, se 
disfrutó en la gran pantalla del 0-3 en 
campo del Málaga. La Junta Directiva 
presidida por Eduardo Castillo desea un 
feliz 2011 a todos los peñistas, confiando 
en festejar nuevos títulos.

Guaita!
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A la zona del camí de Vilapou hi ha una zona perillosa per als vianants, per als conductors i per als que volen aparcar; en 
definitiva, per a tothom que decideix sortir al carrer. Si et situes al naixement del carrer Colom, es fa molt difícil creuar 
perquè no hi ha pas de vianants enlloc: ni cap al parc, ni cap a l’altre vorera, ni cap al mini aparcament, ni cap al davant. 
És com si estiguessis a l’illa de Lost. No tens més opció  que creuar el carrer per on no es pot o caminar un bon tros fins 
a trobar-te un pas de vianants. Manca de planificació, de pressupost o d’idees?
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Van pujar a la Creu de Saba Foto: O.G.M.
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Empreses i serveis
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Botiguers
Loren Tallón va ser l’afortunada que 
va guanyar el premi de 1.000 euros 
per gastar en un dia a les botigues 
d’Olesa, organitzat per Comerç 
d’Olesa i dins del marc de la seva 
campanya nadalenca. 
La ex regidora va gastar-se els diners 
el 24 de desembre, assessorada per 
una “personal shopper” que la va 
acompanyar en el seu corregut en 
limusina per la vila. Tallón va escollir 
les següents botigues associades: 
Africa Oliveras, Flors Banqué, Fruteria 
Suro, Nadeu, Pecat Dolc i el Mercat 
Municipal.

Nou restaurant
El passat 29 de gener es va inaugurar 
un nou restaurant i bar a Olesa. El seu 
nom és “L’olivera”, i ofereixen menús 
pels dinars de dilluns a divendres i 
dinars i sopars a la carta, els dissab-
tes. Els diumenges romandrà tancat. 
Estan al carrer Anselm Clavé, 67 i el 
seu telèfon és el 93 117 4437.

OliWood 2011
S’està començant a preparar la se-
gona edició de l’OliWood. Enguany, el 
fil conductor de l’espectacle musical 
és un recorregut per diferents països 
del món. L’esdeveniment tindrà lloc 
els dies 11 i 12 de juny, coincidint 
amb les festes de Santa Oliva. Les 
actuacions poden ser de ball, de cant, 
d’interpretació teatral o bé musical, 
en directe o bé en playback i cada una 
ha d’estar relacionada amb un país de 
qualsevol part del món.  
El període d’inscripció es tanca el 25 
de febrer. Us podeu apuntar muntant 
el vostre propi número o participant 
en una actuació que prepari una altra 
persona. També us podeu inscriure 
per ajudar amb la tramoia, el vestuari, 
el maquillatge o per fer alguna figura-
ció. Us podeu inscriure a la Secretaria 
de La Passió, o bé escrivint un correu 
a oliwood11@gmail.com i us enviarem 
el formulari d’inscripció amb les Ba-
ses de participació. També ens podeu 
trobar al Facebook com “OliWood La 
Passió”. Penseu que el nombre d’ac-
tuacions és limitat i que les propostes 
s’admetran per ordre d’arribada... i ja 
en tenim unes quantes!!
La Comissió organitzadora

Guanyadors
El forn de pa “La Vella tahona” va 
lliurar els premis corresponents al 
sorteig d’una panera i dels tortells 
de Reis. Anna Maria Lompte va ser la 
guanyadora de la panera amb pro-
ductes nadalencs i Juan Luis Llusà 
Arnau, el guanyador del primer premi 
dels quatre que hi havia als tortells 
de Reis.

Reformes
Per reformes d’ampliació a la seva bo-
tiga d’Olesa (c/Alfons Sala, 6), Base 
Sayas Sport tancarà durant la setma-
na del 7 al 13 de febrer. Per qualsevol 

consulta o compra, podeu anar a les 
sucursals d’Abrera, Martorell o Espar-
reguera, o pel telèfon al 93 773 5161. 
La botiga olesana tornarà a obrir el 
dilluns 14 de febrer.

Saló de bellesa
“Cos 10” és el nom d’un nou saló de 
bellesa a Olesa. Ofereixen tracta-
ments facials i corporals, manicura, 
pedicura, ungles artificials i depila-
cions. Està al carrer Lluís Puigjaner, 
50 (Els Closos) i el seu telèfon és el 
93 128 4331.

Copes
El passat 22 de desembre es va inau-
gurar un nou bar de copes a Olesa. 
Amb el nom de “La Passionata”, en 
aquest selecte i ample espai es pot 
gaudir d’unes copes en qualsevol de 
les dues seves barres: una genèrica, 
amb tot tipus de begudes, i una al-
tra, especialitzada en cocteleria (gin 
tonics, mojitos, etc.). L’horari és de 
dijous a diumenges a partir de les 8 
del vespre i està al carrer Barcelona 
cantonada amb c/Escorxador.

Allá tú!
Al tancament d’aquesta edició, Jordi 
Quintana, conegut per als oients de 
Ràdio Abrera com a “Michael”, enca-
ra concursava en la nova etapa del 
famós concurs “Allá Tú” que torna a 
presentar Jesus Vázquez, en aques-
ta ocasió a Cuatro. Jordi va néixer a 
Barcelona, però viu a Olesa des de 
1989. En mitjans de comunicació ha 
treballat entre altres, en Onda Cero 
i Tele Taxi, i des de l’any 2002 con-
dueix els matins de Ràdio Abrera. 
Cada un dels 22 concursants en el 
programa representa una província 

i Jordi representa a la de Barcelona. 
El premi màxim del concurs és de 
300.000 euros. 

Web renovada
Nou any, nou web. L’empresa 
martorellenca www.atotarreu.com ha 
renovat la seva pàgina per tal d’am-
pliar la seva carta de serveis, fruit del 
creixement constant d’Internet i de la 
seva capacitat operativa.
L’atotarreu.com, que integra webs 
com amartorell.com, aolesa.com, 
aabrera.com, aesparreguera.com i 
amasquefa.com, entre d’altres, ofe-
reix nous i millorats serveis perquè 
els seus clients treguin el màxim 
benefici de les noves tecnologies i 
aconsegueixin estar ben posicionades 
en el moment que deixem enrere la 
crisi econòmica.

Des de fa més de deu anys, 
aTotArreu.com és garantia de rigor, 
qualitat i professionalitat. Conceptes 
com estendards web, programació, 
posicionament orgànic, xarxes soci-
als, màrqueting online, botigues vir-
tuals o accessibilitat són habituals en 
la seva feina diària i els coneixements 
dels tècnics de l’atotarreu poden aju-
dar-lo a que la seva empresa pugui 
obtenir una major rentabilitat.
Els sistemes gestors de contingut (si-
gles CMS en anglès), son els respon-
sables de mantenir actualitzats d’una 
manera fàcil els continguts d’un web 
després de la seva creació. N’hi ha 
de públics i molt popularitzats i n’hi 
ha privats i fets a mida. Els primers 
son fàcils d’implementar, però tenen 
els seus requeriments i cal estar molt 
atents als riscs de seguretat que ex-
posen pel fet de ser públics i molt co-
neguts. Les empreses de desenvolu-
pament web, donada la seva condició, 
acostumen a acabar desenvolupant i 
evolucionant els seus propis gestors 
de continguts. Aquest també és el cas 
de l’atotarreu.com.
L’atotarreu té cura d’actualitzar les 
pàgines que gestiona amb noticies, 
novetats, notes de premsa...per això 
han desplegat un nou servei de suport 
a la gestió de continguts, per ajudar 
a mantenir vives i actualitzades les 
webs dels seus clients, i dotar-les del 
dinamisme que aporten actualment 
els “gadgets” de les eines socials.

Esquí
El Centre Muntanyenc i de Recer-
ques d’Olesa convida a participar de 
la nova edició del seus cursets d’es-
quí. Les sortides seran durant tots 
els diumenges de febrer, a Vallnord 
(Andorra) des de la Plaça de l’Oli a 
les 5 h. Per a més informació, els in-
teressats poden adreçar-se al CMRO, 
al carrer Església, 39, els divendres 
de 20 a 22 h i els dimarts i dijous de 
20 a 21.30 h.

La guanyadora del sorteig Foto: 08640
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Classificats

Compartir cotxe
En aquest apartat, podeu 
publicar propostes de viat-
ges freqüents 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.

Voy de lunes a viernes a Sant Cugat, suelo hacer horario de 9 a 
18 h, pero podría disponer de cierta flexibilidad. Si alguien está 
interesado en compartir coche, puede contactar conmigo al tel: 
651 117 429 (Montse).

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

Salgo para el hospital de Martorell, lunes, miércoles, viernes y 
fines de semana, sobre las 15 h. Vuelvo a las 22 h. Interesados, 
llamar al tel: 625 351 349.

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

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

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

Se ofereix llicenciada en Ci-
ències de la Informació per a 
impartir classes de repàs i per a 
altres feines relacionades amb 
el món de la comunicació. 
Tel: 699 577 813.

Se hacen trabajos de punto de 
cruz (cuadros, toallas, etc.); 
se pintan figuras tipo Elisas, 
con un acabado que parecen 
auténticas. Interesados, pre-
guntar por Maria Isabel al 93 
128 4121 o al 625 092 840.

Profesores nativos de inglés 
e alemán calificados y expe-
rimentados imparten clases 
hechas a medida, para parti-
culares y empresas. 
Tel: 676 823 753.

Noia titulada com a auxiliar 
de geriatria amb experiència, 
s’ofereix per a cuidar persones 
grans en hores convingudes. 
Tel: 654 707 371. 

Es fan classes de repàs de 
física, matemàtiques, anglès, 
català i filosofia. 
Tel: 93 778 4946.

Vehicles
Es lloguen places de pàrking 
zona Lidl a 50 € (més IVA). 
Interessats, trucar al tel: 687 
585 676.

Se vende plaza de parking en 
zona centro de Olesa, fácil de 
aparcadr. Precio: 18.000 euros 
(negociables). 
Tel: 659 756 541.

Es ven plaça parquing gran 
(15,50 m2) amb traster (5,56 
m2) al carrer Lluís Puigjaner, 
113. Preu: 22.000 euros. Tel: 
654 684 827 o 93 775 7004.
Alquilo plaza de parking muy 
céntrica y con fácil acceso. 
Interesados llamar al tel: 607 
880 007.

Es ven Seat Ibiza 1.9 TDI Re-
ference 100 CV, del 2005, 5 
portes, color azul, amb 82.000 
km. Preguntar por Antonio,
tel: 677 752 626.

Alquilo parking para coche 
pequeño y grande, c/Obliqua 
(Los Closos). Contactar a los 
teléfonos: 677 590 277  o al 
93 778 4048.

Immobiliària
Se alquila apartamento en la 
zona sur de Menorca durante 

la temporada estival. Consultar 
disponibilidad y precios en los 
teléfonos 669 168 214 (Luna) o 
696 790 956 (Francisco).

Particular alquila precioso piso 
semi-amueblado, totalmente 
reformado hace 3 años y todo 
exterior, muy luminoso, cocina 
con electrodomésticos, gran 
bañera con hidromasaje i sani-
tarios nuevos. Precio: 550 eu-
ros al mes. Tel: 625 247 857.

Venc pis al centre d’Olesa a 
prop de serveis i transports, 
reformat, alt i amb ascensor, 
exterior amb molta llum, vistes 
a Montserrat i tot el Casc Antic. 
Té 3 habitacions, ampli menja-
dor, calefacció amb finestres 
de doble vidre y alumini. Preu: 
150.000 euros. 
Tel: 636 381 338.
 
Es traspasa botiga de menage 
de la llar i d’articles de regal en 
funcionament. 
Tel: 646 364 294.

Busco persona para compartir 
piso en la zona de Sant Bernat, 
delante de la guardería Santa 
Maria. Precio: 200 euros al mes. 
Teléfono: 687 629 557 y 676 
895 966.

Es lloga estudi d’una habita-
ció, cuina i lavabo propis, en 
casa compartida a les Planes, 
d’Olesa. Necessitem pagar hi-
poteca, tú necessites un lloguer 

econòmic? Ideal separats/ades, 
possibilitat de parelles. 
Tel: 610 877 629.

Alquilo habitación para una 
sola persona en la zona de 
Sant Bernat. Tel: 687 629 557 
o 676 895 966.

Diversos
Es ven rentadora Indesit WIL85, 
2 anys d’antiguïtat, 5 kg de càr-
rega. Preu: 175 euros. 
Tel: 650 101 221 (Mireia).

Se vende mesa de centro para 
comedor, impecable estado. 
Precio. 60 euros. 
Tel: 609 422 275.

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 pe-
riòdic 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.
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Per molts anys !

08640

Angels Campoy Lozano (49), Anna Maria Garcia Gibert (81), Antoni Boada Juncosa (34), Antonio López Ferrera (55), Antonio Vicente Moreno (63), Arnau 
Mollón Casado (7), Beatriz Díaz Manzanares (21), Beatriz Gómez (51), Bernat Durán (42), Cándido Colom Solsona (80), Carmelo Sánchez Sánchez (56), 
Celia Freniche García (42), Conxita Safont Comelles (81), Daniel Abril Escolano (35), Dèlia Almirall Vilà (26), Eduard Llimona Alemany, Emili Bayona Gibert 
(46), Eusebio Ortiz Serrano (86), Faustino García Aylagas (91), Felisa Guillem Gil (76), Florencio Codina Gorro (84), Francisca Castrillo Cordero (73), Fran-
cisco Corchado Gonzalez (98), Francisco Chicón (82), Gabriel Cassi Sales (80), Helena Escolà Boada (24), Helena Oleart Playà (16), Isabel Carreño Moreno 
(71), Jaume Morera Castelltort (90), Joan Arévalo (68), Joan Pérez Avellana (90), Joan Segura Rius (50), Joan Torres Vicente (12), Joana Pérez López (2), 
Jonathan Sánchez Esteban (27), Jordi Pinyol Guamis (33), Josep Arjona Romero (45), Josep Carrera Jolis (44), Josep Carrique Montoya (81), Judit Echeni-
que Martínez (32), Júlia Ayguadé Canals (87), Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (74), Lluís Reche Gil (17), Macaria García Guerra (85), Manuel Nieto 
Guillén, Marc Peidró (16), Marga Arévalo Alvarez (42), Maria Bruquetes Graells (91), Maria Galcerán Alavedra (55), María Manzanares Amaro (59), Maria 
Rosa Altarriba Fernández (47), Maria Rosa Margarit Tobella (50), Marta Caballé Martínez (37), Melchor Cano Morales (52), Miguel Guillamón Casanovas (83), 
Miguel Navarro Mancebo (77), Miquel Aiguadé Ballús (62), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (40), Montse Boada Sastre (76), Montserrat Cherta 
Batet (87), Montserrat Gonell Cervera (85), Nerea Barragán Lozano (10), Nil Segura Monfort (9), Núria Piqué Pinto (80), Paquita García Caballé (44), Pa-
quita Gibert Juventeny (76), Pere Camats Cabré (38), Pere Camats Planas (73), Pilar Moser (54), Pol Aceña Foguet (18), Rosa Pallarès Tarrazona (76), Rosa 
Volta Segura (89), Sebastià Vilà Fillola (56), Sergio Ibáñez Poble (29), Sofía Lujano Valdivias (93), Teresa Estruch Mura (70), Valentina Marta Carrasco (94), 
Vicenç Mata Torres (87), Xavier Armengou Safont (37).

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

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