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

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

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

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

En les teves mans
Sense cap dubte, el tema destacat 
d’aquest mes, almenys a nivell polític 
al nostre poble, és el procés electoral 
que es viurà el proper 22 de maig. 
Una jornada on es decidirà qui for-
maran el proper equip de govern a 
nivell local.
Des del passat divendres 6 de maig, 
quan va començar oficialment la 
campanya electoral i durant dues set-
manes, les olesanes i olesans podrem 
escoltar, llegir o mirar les propostes 
que ens ofereixen els candidats de 
les vuit llistes que es presenten per 
a governar Olesa.
Les demandes dels ciutadans d’Olesa 
són bastant clares: millora de l’estat 
i conservació dels carrers, parcs i 
espais públics, més seguretat, un 
creixement sostingut de la cons-
trucció, creació de llocs de treball, 
millora del manteniment del mobiliari 
públic i un llarg etcètera del que els 
candidats a les eleccions ja han pres 
bona nota.
Hi ha els que faran algunes coses a 
la seva manera, altres que faran al-
gunes altres, de la mateixa manera o 
altra, però la pregunta del milió seria 
“com?” Com faran per, en un entorn 
advers, fonamentalment per la crítica 
situació econòmica, dur a terme els 
seus plans de govern, tenint en comp-
te que la posada en pràctica de les 
propostes, durant els pròxims quatre 
anys, representarà haver complert 
amb els ciutadans i haver complert 
la seva feina. El pressupost per el que 
queda de l’any està molt ajustat, les 
partides de les diferents regidores 
són moderades i els encarregats 
d’administrar els diners públics han 
de pensar molt bé en què s’inverteix 
el poc que hi ha i de quina manera es 
poden aconseguir més subvencions 
o atreure noves inversions al poble. 
Aquest és un dels grans desafiaments 
dels propers quatre anys.
Una altra clau d’aquestes properes 
eleccions serà la participació de la 
gent. En els passats comicis munici-
pals (2007) només va votar un 52 per 
cent de la població a Olesa. És a dir 
que la meitat dels que podien votar, 
ho van fer. Intentar que la gent des-
tini part del seu temps del diumenge 
22 de maig per anar a exercir el seu 
dret cívic, també formarà part de 
l’agenda dels polítics locals.
De tota manera, amb aquestes 
eleccions, la pilota torna a estar a la 
teulada dels ciutadans. És ara, durant 
aquestes pròximes dues setmanes, 
on a més de reflexionar qui són els 
nostres millors candidats, tenim 
l’oportunitat de trobar-nos amb ells, 
dialogar, discutir, plantejar i proposar, 
també. Cal no oblidar que els qui ens 
governin durant els propers quatre 
anys, estaran a càrrec de l’ajunta-
ment perquè nosaltres ho hem de-
cidit així. I, encara que sembli poc, 
aquests propers dies haurien de ser 
molt útils per al futur d’Olesa.

Xarxa Wimax
El regidor de les Tecnologies de la Infor-
mació i la Comunicació (TIC), Jordi Ruf, 
ha confirmat que a finals del proper mes 
de juny els olesans ja podran utilitzar 
la xarxa Wimax de connexió a Internet, 
a un preu mensual de 16 euros aproxi-
madament.
Amb aquesta nova xarxa, l’Ajuntament 
deixarà d’utilitzar les línies ADSL que 
actualment té contractades i de fet, 
part de la despesa de la contractació 
de l’empresa operadora del nou servei, 
es cobrirà amb aquest estalvi. La xarxa 
WiMAX connecta els centres municipals 
a diferents zones d’Olesa de forma més 
ràpida i econòmica que fins ara, i també 
facilitarà una millor i major capacitat de 
connexió a Internet a tots els ciutadans 
d’Olesa per un preu força competitiu. 
La connexió es realitza mitjançant una 
tecnologia que permet la recepció de 
dades mitjançant microones i la trans-
missió per ones de ràdio.
La xarxa WiMAX ha estat finançada amb 
el FEOSL 2010.

Mujeres inmigrantes
El Baix Llobregat participa, por primera 
vez, en el programa “Movimiento Asoci-
ativo de Mujeres inMigrantes” financiado 
por el Fondo Europeo de Integración y 
gestionado por la Federación de Mujeres 
Progresistas. Como parte de este pro-
grama se llevarán a cabo diferentes ac-
tuaciones para las mujeres inmigrantes 
de esta comarca. Actualmente se está 
realizando un taller de alfabetización 
destinado a las mujeres magrebíes y 

en mayo está previsto realizar un ta-
ller sobre redes sociales y búsquedas 
avanzadas.

La Flora
El regidor de Planejament i Infraestruc-
tures, Ramon Pons, espera que abans 
de les eleccions municipals (22 de maig) 
estiguin enllestits els treballs pendents a 
la urbanització del polígon industrial de 
la Flora i la rotonda d’accés a Olesa. El 
regidor ha comentat que després encara 
caldrà ampliar i estendre la xarxa des 
de l’estació d’Abrera per garantir l’elec-
tricitat per a totes les indústries que es 
poden instal·lar al polígon.

Esport
Olesa podria disposar de set nous equi-
paments esportius en els propers anys 

si s’aplica el Mapa d’instal·lacions espor-
tives municipals aprovat en la darrera 
sessió plenària del passat dia 28 d’abril 
i que va comptar amb el suport dels 
grups municipals del PSC, CiU, Entesa 
dels Olesans i Partit Olesa Independent 
(POI).
Amb l’aprovació del MIEM i el seu defi-
nitiu desplegament i assoliment, Olesa 
passaria de 37.000 a 61.000 m2, de 27 
a 34 instal·lacions esportives amb 7 
equipaments de nova construcció: el 
Pavelló Sant Bernat, els Centres de Tec-
nificació de Tir amb Arc i Tennis Taula, 
la piscina coberta, el camp de futbol, la 
pista d’atletisme i  un circuit per córrer 
o anar en bicicleta a l’entorn de tota la 
zona esportiva.

S’urbanitza La Flora  Foto: 08640
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Correu
Agradecimiento al 08640
Como cada año la Asociación Pro Dismi-
nuidos Santa Oliva desea agradecer a la 
publicación 08640 su donación a nuestra 
Asociación a través del Calendario 2011 
y del que por supuesto disfrutarán ínte-
gramente las personas con discapacidad 
de nuestra asociación permitiendo así la 
realización y continuidad de algunas de 
nuestras actividades y salidas. Desea-
mos agradecer a Bárbara, Fernando y 
Eduard su ayuda y esfuerzo año tras año 
y agradecer su compromiso personal y 
humano con nuestra asociación. Tam-
bién deseamos agradecer a todas las 
empresas colaboradoras en el calendario 
así como a cada uno de los ciudadanos 
y ciudadanas de Olesa que adquieren 
los calendarios.  
Associació Pro Disminuïts Santa Oliva

Cementiri
Ja fa masses anys que els que treballen 
pagats amb els impostos de tots, i en 
aquest cas els integrants de l’Ajunta-
ment d’Olesa, amb els seus batlles al 
davant, han fet els ulls clucs en un as-
sumpte molt transcendent per tots els 
convilatants. Segur que no descobriré 
pas res de nou, sols vull recordar i de-
manar. Tots sabem que els olesans, no 
tenim el dret de poder arribar al nostre 
cementiri municipal, com a tot arreu 
es fa i és d’inqüestionable llei, vull dir, 
a peu caminant tranquil·lament. Si ho 
intentem, patirem un munt d’inconve-
nients i fins i tot perills d’accident molt 
greu. Hi podem accedir, amb automòbil, 
bus, bicicleta, moto, però la persona que 
desitgi exercir el seu legítim dret, d’anar 

a honorar al seus difunts tot passejant 
a peu, ja que no té o no pot conduir cap 
vehicle, li es materialment impossible 
arribar. Al costat de la carretera els ar-
riscats caminaires, ha anat trepitjant i 
marcant un estret corriol, normalment 
ple de fang i herbes esgarrinxoses de 
tota mena, dons això és l’únic accés que 
hi tenim per poder arribar a peu.
Demano per favor, al responsable de 
Seguretat de l’Ajuntament d’Olesa que 
investigui, obri els ulls i esmeni aquest 
greu problema, i que recomani al seu 
cap, que faixi quelcom reglamentari o 
que rehabiliti i amplii l’esmentat corri-
ol, així las bones gents d’Olesa, podran 
anar ha fer les visites als seus difunts, 
sense el perill de patir cap accident, per 
culpa de la desídia dels responsables del 
Ajuntament d’Olesa. Ara encara hi som a 
temps, no vulguem arreglar el problema 
com passa sempre, quant ja s’ha con-
sumit la desgràcia.  
Jaume Francesch Sole

Casar-se a Olesa? 
O haver de marxar fora?
Som dos olesans de naixement, dos ole-
sans que un dia van decidir casar-se; i 
quin lloc millor que la nostra vila, Olesa 
de Montserrat, per  casar-nos! Vam fer 
els tràmits que el Jutjat d’Olesa ens va 
requerir i una vegada aprovat l’expedient 
matrimonial vam anar al nostre Ajunta-
ment per triar dia i hora per celebrar el 
nostre enllaç. Cal esmentar que era la 
segona vegada que anàvem a l’Ajunta-
ment (octubre de 2010), ja que abans 
d’iniciar els tràmits al Jutjat vam anar 
(juny de 2010) a consultar quina dispo-

nibilitat de dates hi havia, però ens van 
comunicar que no es podia triar data fins 
que tinguéssim l’expedient matrimonial 
aprovat. Després de presentar-lo, quina 
va ser la nostra sorpresa!, quan ens van 
dir que no ens podien donar una data si 
la sol·licitud era per després de les elec-
cions municipals! No ens podien confir-
mar cap dia, perquè no sabien si el futur 
alcalde o alcaldessa voldria fer-se càrrec 
del nostre casament (podem contrastar 
i afirmar que a altres ajuntaments això 

no passa). Des de quan un Ajuntament 
es paralitza perquè hi hagin eleccions? I 
més tenint en compte que demanàvem 
casar-nos a mitjans de juliol... estem 
parlant de dos mesos després de les 
eleccions... Bé, com que no ens podíem 
casar passades les eleccions, vam optar 
pel 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, però 
és clar, llavors se’ns va comunicar que 
els dies festius i dates assenyalades 
tampoc no poden (o volen) casar... 
Vist els problemes i  la poca predisposició 

Ens podrem casar aquí?  Foto: 08640



Correu (cont.)

0864004

de l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 
que, a més a més, ens va comunicar que 
si volíem casar-nos a l’any 2011 havíem 
de pagar una nova taxa que quedaria 
aprovada en les Ordenances Fiscals de 
l’any 2011, vam buscar alternatives. Vam 
tornar a fer de nou els tràmits al Jutjat i, 
per sort, vam trobar un Ajuntament on 
ens van atendre com a ciutadans. Des 
d’aquí volem donar les gràcies a l’Ajun-
tament del Bruc, a la seva alcaldessa i 
als seus/ves treballadors/es, per fer-nos 
un petit forat per  casar-nos el passat dia 
23 d’abril de 2011, que, tot i ser la Diada 
de Sant Jordi, van prioritzar les persones 
i no els actes preelectorals.  
A.M. M.N.

Jornades gastronòmiques
El passat dilluns 18 d’abril, la Residèn-
cia d’avis Ntra. Sra. de Montserrat i el 
restaurant Olea, van organitzar conjun-
tament una jornada gastronòmica. La 
finalitat d’aquest acte estava centrat en 
oferir la possibilitat a tots aquells avis 
i residents que per circumstàncies de 
salut, econòmiques o socials no poden 
anar a menjar en un restaurant, que fos 
el restaurant qui anés a la residència.
El què en un primer moment havia de 
ser una jornada adreçada només als re-
sidents de la residència, es va convertir 
en tot un acte obert a familiars i amics, 
on finalment es van ajuntar un total de 
92 persones en el propi menjador del 
centre.
L’organització d’aquest sopar va ser 

possible gràcies a la desinteressada 
col·laboració de l’Eva Garcia Hausmann, 
cuinera i propietària, del restaurant Olea 
qui, amb part del seu equip, van oferir 
un sopar típic de restaurant. I també 
gràcies al suport rebut des de la Direc-
ció de la Residència per part del seu 
personal, que van oferir el seu suport 
en l’atenció de les famílies, amics i en 
el servei d’aquest àpat.
Des de la Direcció de la Residència es vol 
donar un agraïment públic a tot l’equip 
del restaurant Olea per la seva gran aju-
da i col·laboració, a les famílies i amics 
que van ser partícips d’aquest acte, al 
personal del centre que van permetre 
poder atendre a les 92 persones i a tots 
els residents del centre per permetre 
que aquest acte fos tant emotiu. Veient 
la gran satisfacció de tots els presents, 
des de la Direcció de la Residència, no 
descarten donar-hi més continuïtat de 
cara a un futur.
Residència d’avis Ntra Sra de Montserrat

Fira d’artesania de l’Asso-
ciació de Veïns del Casc 
Antic: la veritat
Em sorprenen actituds com la de l’Asso-
ciació de Veïns del Casc Antic.
Quan, un any més, es disposaven a fer la 
Fira d’Artesania al carrer i van demanar 
la col·laboració a la Regidoria de Festes, 
des de l’Ajuntament se’ls hi va explicar 
que ja havia entrat en vigor la nova nor-
mativa sobre les activitats festives.
Aquesta normativa exigeix  presentar 

una memòria escrita explicativa de la 
festa, la durada, l’entitat responsable, 
la persona responsable dins la entitat,  
l’horari, entre d’altres. També requereix 
la instal·lació de lavabos públics, al ser 
una activitat a l’aire lliure, i de tenir 
supervisada i signada la línea elèctrica,  
per un responsable amb carnet d’instal-
lador,que es faci servir per connectar els 
aparells elèctrics i llums dels firaires.
Des de la Regidoria de Festes, com 
cada any, ens vàrem comprometre a 
subministrar tot el material que ens 
demanaven: tarimes, equip de so, tau-
les, cadires... També a pagar els WC 
públics i la despesa d’electricitat de la 
Fira i deixar preparat el punt de llum a 
on endollar.
A més, i des de la Regidoria de Joven-
tut col·laborava en aquesta fira  pagant 
l’actuació amb d’un grup de músics per 
la nit. La Junta de l’Associació del  Casc 
Antic, ni tant sols ho ha sol·licitat,  per 
tant és difícil col·laborar amb un esde-
veniment que no s’ha demanat.
La Junta ha decidit no fer la festa. Fins 
aquí correcte. El que sorprèn, és que 
posin com excusa que no han rebut 
suport de l’Ajuntament. Segons l’escrit 
publicat al 08640, els carrers del Casc 
Antic no s’ompliran de llum i color per 
culpa de l’Ajuntament.
Com tothom ha pogut  comprovar, 
s’ha celebrat   la “Fira d’Abril”. Als 
seus organitzadors se’ls hi va demanat 
exactament el mateix. Ells van aportar 
una memòria, documentant totes les 
necessitats i van rebre el mateix tracte 

que l’altre entitat i no s’hi va posar cap 
impediment.
Pot ser aquest any la Junta de l’Associa-
ció de Veïns del Casc Antic no tenien ga-
nes d’organitzar la fira i, clar, en aquest 
context, era més fàcil donar les culpes a 
l’Ajuntament. Jutgin vostès mateixos.
Regidoria de Festes 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Serveis socials
Hola, os escribo estas letras para 
agradecer el servicio prestado por los 
Servicios sociales del Ayuntamiento. Mi 
familia nunca ha pasado necesidades y 
es por lo que acudimos a los Servicios 
sociales, al ver tantos marroquís, pensé 
“es que para pedir algo hay que ponerse 
un pañuelo?” Seguimos sin trabajo, ya 
que la construcción se ha ido a pique 
pero gracias a ellas (Elisabet, Ana, Pilar, 
secretarias, etc.) y todos los que están 
detrás, nuestra vida es menos agobian-
te. También decir que a los españoles 
olesanos también nos están ayudando. 
Gracias de todo corazón.
A.J.S.

Les Planes
L’assemblea del passat 15 d’ abril va de-
cidir que el president de l’Associació de 
Veïns de Les Planes fos Feliciano Garcia, 
el tresorer Frederic Mallofré, la secre-
taria, Sònia Muñoz, com a vocals conti-
nuen Pedro Guardeño, Josep Gramunt, i 
dues noves membres, Paula Prats i Mari 
Carmen Ramírez. Com a col·laboradors 
estaran Angels i Juan Miguel Flores.
La junta continuarà treballant en els 
següents eixos: 1) Demanda i petició 
a l’Ajuntament d’ Olesa de Montserrat 
de totes les anomalies i desperfectes, 
atencions i  queixes que hem rebut del 
nostre veïnat: local social, parc infantil, 
pista poliesportiva, carrers i voravies; 2) 
col·laboració i participació en totes les 
entitats i activitats del poble per poder 
apropar als nostre veïns les nostres tra-
dicions; 3) Realització d’actes de parti-
cipació i organització d’esdeveniments 
per potenciar el teixit veïnal; 4) Coor-
dinació de la realització d’activitats al 
nostre local adreçades als nostres socis, 
destacant: taller de manualitats, classes 
de ioga, de salsa i de sevillanes.
Des de la junta es prioritzarà i continu-
arà lluitant per que el barri estigui net, 
es faci un correcte manteniment sobre 
els espais públics i es treballarà amb 
l’Ajuntament per que s’aparqui correcta-
ment, recordant que no hi ha excusa per 
aparcar malament en el nostre barri en 
especial damunt de les voreres i a prop 
de les instal·lacions esportives, com son 
els costats del pavelló de basquet, camp 
de futbol i pavelló Salvador Boada.
Un altre objectiu que no es pot oblidar 
és intentar que es desenvolupin millo-
res importants al barri i que són molt 
necessàries, com la pavimentació dels Olea a la residència  Foto: RAM
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Olesa contra els retalls

carrers, la rambleta del carrer Priorat 
o la construcció d’un nou local per l’As-
sociació.
Volem també fomentar que més veïns 
es facin socis de l’entitat ja que aquest 
recolzament és cabdal per tenir més 
força davant les peticions com a barri 
que es facin al consistori.
AAVV Les Planes

Olesa es mou
Des de la Coordinadora “Olesa es mou” 
volem manifestar el nostre rebuig i mal-
estar envers el Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya pels se-
güents motius:
1) Per la retallada del 25 al 33% en el 
pressupost de manteniment dels cen-
tres, ja de per si molt ajustat, que en 

molts casos suposa no poder fer front a 
les mínimes despeses de subsistència. 
És a dir, que progressivament els cen-
tres no podran pagar coses tan bàsiques 
com la calefacció, la neteja o els rebuts 
de llum i l’aigua, això sense esmentar 
les carències en material didàctic com, 
per exemple, fotocòpies.
2) Per les reduccions del personal dels 
serveis educatius i en conseqüència 
del suport que aquests realitzen en els 
centres educatius en la gestió. Molts 
centres ja estan patint baixes sense 
cobrir i manca de conserge i/o perso-
nal administratiu, fets que provoquen 
una pitjor atenció a les gestions de les 
famílies.
3) Per la manca de substitució del pro-
fessorat en els centres de primària i de 
secundària des del primer dia i això su-
posa classes sense professors, retard en 
els plans d’estudi, fracàs escolar...
4) Per la reducció de les plantilles alho-
ra que augmenta el nombre d’alumnes 
cosa que té una repercussió directa en la 
qualitat educativa i l’atenció a l’alumnat, 
ja que las classes massificades dificulten 
en gran mesura el treball docent.
5) Per sobrecarregar a les AMPA que es 
veuen obligades a cobrir espais desa-
tesos per l’Administració amb activitats 
que no són pròpiament curriculars però 
necessàries en l’educació formal.
Per tot plegat, la comunitat educativa 
d’Olesa de Montserrat demana a les 

administracions que donin prioritat a 
l’educació pública i que es comprome-
tin amb les expectatives de futur dels 
infants i joves:
- Que ni un canvi de govern, ni la coar-
tada de la crisi econòmica ha de suposar 
una daltabaix en l’educació, sobretot si 
entenem  que invertir en educació pú-
blica és invertir en un futur millor per a 
tots i totes.
- Que no es prenguin decisions  sense 
el vist-i-plau de la comunitat educativa 
(Sisena hora, Programa 1x1...) que ens 
embarquen en projectes a llarg termini 
que no tenen la continuïtat garantida, 
fet que suposa un desgast inútil, tant 
en mitjans com en esforç, sense que 
es pugui arribar mai a obtenir resultats 
positius.
- Què donin suport a les AMPA per a 
facilitar la seva tasca com a  pilar bàsic 
del  sistema educatiu.
- Que els centres educatius públics 
disposin d’una plantilla suficient per 
garantir  una educació de qualitat.
- Que el finançament sigui adequat als 
centres públics perquè permeti oferir 
una educació de qualitat. Cal que com-
pleixi el que diu la LEC a la Disposició 
final segona: “El Govern, a fi d’assolir 
els objectius d’aquesta llei, ha d’incre-
mentar progressivament els recursos 
econòmics destinats al sistema educatiu 
i, prenent com a referència els països 
europeus que excel·leixen en educació, 

Feliciano Garcia, nou president de l'Associació de Veïns de Les Planes Foto: FG
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Correu (cont.)
ha de situar progressivament durant els 
propers vuit anys la despesa educativa 
a l’entorn, com a mínim, del 6% del 
producte interior brut.”
- No volem més cargoleres ni fer classes 
en espais inadequats!!
- No pot haver escola inclusiva si no hi 
ha recursos humans i materials. Prou ja 
de malbaratar els diners públics en fons 
per als bancs i en despeses militars i 
guerres! Volem el que és nostre, el que 
ens pertoca: una educació pública i de 
qualitat!
Amb aquesta finalitat des d’Olesa es 
Mou invitem a tota la comunitat edu-
cativa (mares i pares, alumnes, PAS, 
professorat) a participar en la nostra 
assemblea i a tots els habitants d’Olesa 
a afegir-se a les possibles mobilitzacions  
que realitzem en endavant.
Olesa es mou

Les persones contribuïm 
a la millora d’Olesa 
Ja fa 28 anys que es va crear l’Associació 
de Veïns de les Planes i moltes han estat 
les reivindicacions que han servit per 
marcar objectius al llarg del temps, uns 

s’han portat a terme, altres encara estan 
en execució o ni tan sols han començat 
a fer-se. Però aquestes accions son el 
punt d’unió dels veïns del barri, per que 
tots busquem la millora i l’augment del 
benestar en l’entorn on vivim.
Són moltes les millores que s’han anant 
fent al barri al llarg del temps, coses 
molt importants que al seu moment van 
tenir especial rellevància, però m’agra-
daria centrar-me en els últims anys, una 
època marcada pel difícil moment eco-
nòmic en que vivim, augment de l’atur, 
amb la conseqüent perduda de capacitat 
econòmica, desànim, etc. Tots aquests  
factors fan que augmenti el descontent 
de la gent, i que algú es plantegi si els 
moviments veïnals son necessaris, si 
tenen raó de ser. Gràcies al treball i al 
diàleg, hem pogut assolir alguns dels 
objectius que ens marcàvem a l’inici 
d’aquesta última etapa de l’associació 
de veïns, les marquesines de les para-
des del bus urbà, la construcció de la 
nova llar d’infants, augmentant l’ofer-
ta educativa del nostre barri, i com a 
conseqüència d’això s’ha obert des del 
Porxo de Santa Oliva fins a les Planes, 

una altra via d’accés al barri. S’ha re-
modelat el nostre parc convertint-se en 
un dels mes visitats d’Olesa, i d’altres 
actuacions al barri de les Planes. S’ha 
augmentat l’oferta lúdica i els serveis 
que ofereix la nostra entitat al barri. Es 
van implantar novetats que van donar 
lloc a la  creació d’entitats que a dia 
d’avui les porten a terme, com son la 
concentració de motos i la Fira d’Abril.
Dit això pensem si els moviment associ-
atius, formats per persones comprome-
ses amb les seves entitats, en el nostre 
cas l’Associació de Veïns de les Planes, 
juguen un paper important dintre de 
l’estructura i el desenvolupament del 
nostre municipi.
Arribat a aquest punt, si alguna cosa ha 
caracteritzat a aquest barri ha sigut el 
compromís dels seus veïns, participatius 
en els actes que s’organitzen i clau dels 
èxits que ha assolit aquesta entitat. 
Aquest recolzament veïnal, ha estat un 
dels motius principals que ha fet que es-
tigui al capdavant d’aquesta entitat des 
de l’octubre de 2006. Penso que ara ja 
ha arribat el moment de donar el relleu, 
deixant el meu càrrec, però continuant 

col·laborant amb l’associació. Un dels 
motius que em va fer implicar-me en 
l’associació de veïns, va ser la possi-
bilitat de poder participar en la millora 
del barri on visc i d’Olesa. Ara se m’ha 
obert una possibilitat de poder contribuir 
a la millora del meu poble, des de una 
altre perspectiva i em sento amb il·lusió 
i força de poder tirar endavant aquest 
nou repte que se’m presenta.
Vull agrair a totes les persones que van 
creure en nosaltres quan vam agafar 
el timó de l’associació de veïns, a les 
persones que van començar al costat 
meu, tirant un projecte endavant. Agra-
ir també a les diferents persones que 
han format i formen part de la junta de 
l’associació de veïns, als col·laboradors, 
que estan sempre que se’ls necessita i 
a tota la gent que fa que el barri de les 
Planes sigui cada dia que passa, un dels 
barris mes atractius d’Olesa.
Juan Miguel Flores
Expresident de l’Associació de Veïns de 
les Planes

Parc de Les Planes  Foto: 08640
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Un altre agraïment
Estimats amics i amigues de Carame-
lles: com cada any, volem, des de l’As-
sociació Pro Discapacitats Santa Oliva, 
agrair al vostre grup i a les empreses 
col·laborades la vostra donació a la nos-
tra entitat que com sempre possibilita 
i ajuda al manteniment dels nostres 
projectes i activitats. Gràcies per man-
tenir viva els costums culturals d’Olesa 
amb les vostres cançons populars i per 
tenir aquesta qualitat humana, simpatia 
i empatia envers les persones amb dis-
capacitat d’Olesa de Montserrat. Petons 
ben forts.
Associació Pro Disminuïts Santa Oliva

El Monestir de 
Montserrat

Mare i verge de Montserrat,
sigueu la nostra protectora,
de Catalunya el Principat,

sereu sempre reina i senyora.

A la nit clara i silenciosa,
li segueix l’alba riallera,

mentre el poble es disposa,
a entrar a la missa primera.

Quan comença a clarejar,
els pagesos ja fan presència,
i tots et conviden a provar,
el mató fet a consciència.

És amb fe i penediment,
que puja a peu la muntanya,
implorant perdó el penitent,
que tanta bellesa li estranya.

Pels cims de Montserrat,
la boira sovint s’hi passeja,

però en un moment ha marxat,
i és el sol qui la neteja.

Si escolteu l’escolania,
un s’oblida de tot recel,
i s’enlaira fent bona via,
per arribar fins al cel.

Les campanes del Monestir,
podeu oir-les tots els dies,
i un no es pot pas entristir,

amb les seves dolces melodies.

La saviesa i l’austeritat,
són normes del Monestir,
que amb digna autoritat,

hi ha l’abat per dirigir.

Recolliment i tranquil·litat,
són coses molt convenients,
i ho tenim tot a Montserrat,
ja a prop o lluny de la gent.

Sant Joan i Sant Jeroni,
i altres llocs si camineu,
tots ells com un somni,

a la muntanya descobrireu.

Si busqueu repòs i quietud,
sol, aire i hivern temperat,
aneu tot l’any a Montserrat,
és un bon lloc per l’altitud.

Si a Catalunya has nascut,
i no coneixes Montserrat,
potser el seny has perdut,
i no te n’has pas adonat.

Diverses llengües i religions,
acudeixen sovint a Montserrat,
doncs són moltes les nacions,
que a la Verge han venerat.

Tingueu, Verge bruna, pietat,
I vetlleu la nostra terra,

estigueu sempre al nostre costat,
i aparteu-nos de la guerra.

Miquel Esparbé i Esteve

Paellada solidària
La Gran paellada solidària que organit-
zàvem tres olesanes per recollir diners 
per la campanya “300 x 300” -  300 
menjars pels 300 nens de l’escola “KM 
42”,  que té l’ong Colabora Birmània a 
la ciutat de Mae Sot (Thailàndia) va ser 
un èxit, ja que van assistir un total de 
84 persones. Apart de la paella es van  
sortejar  6 lots de productes donats 

per comerços d’Olesa i quadres de Mari 
Hurtado, Cebrià Vicente, Pep Montoya i 
Miquel Comas. Es van recaptar un total 
de  1.200 € que es van fer entrega al 
Marc Comas de Colabora Birmània.
Volem expressar el nostre agraïment 
a totes les persones que van assistir a 
l àcte, així com a Andrés Andreo per 
fer les 2 paelles, als senyors Liria, Ivàn 
i Damián de l’Associació de Veïns de 
Sant Bernat per la seva gran ajuda, a la 
Comunitat Minera Olesana, als pintors 
mencionats i als següents comerços: 
Neo Natura, Bolets Petras, Cal Sagali-
to, Mayka Tintorería Ecológica, La Mo-
reneta, Pollería Maria Dolors, Olis Manel 
Belmonte, Julián del Águila, Bon Area 
Guissona, Carnisseria Neus, Chip Fag Jo-
guines, Pastisseria Magda, Flors Bonic, 

José Ledesma, Bar Central Mercat i Flors 
Banqué. A tots ells, moltes gràcies per 
la seva participació i solidaritat.
Mercè, Jacinta y Palmira

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

Bona paellada! Foto: JF
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En petit comitè
El proper 22 de maig se celebraran eleccions municipals en tot el país i en quinze comunitats autònomes. A Catalunya es votarà en més de 900 municipis i 
d’aquests resultats, dependrà la formació dels ajuntaments, dels consells comarcals i de les diputacions provincials.
Amb la nova llei electoral, en aquestes eleccions podran votar els ciutadans dels països amb acord de reciprocitat (Bolívia, Cabo Verd, Xile, Colòmbia, Equador, 
Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai i Perú) i no ho podran fer els no residents al municipi ni els espanyols residents a l’estranger.
A Olesa es presenten vuit llistes. Dels regidors actuals, només dos no es tornaran a presentar. Cinc partits proposen el mateix cap de llista de les passades 
eleccions del 2007 i tres ho canvien. De tots ells, només dues dones seran caps de llista.

A deu dies de les eleccions municipals a Olesa, hem demanat als vuit caps de llista que ofereixen un mini currículum per a que tothom pugui conèixer-los una 
mica més. Aquí estan les seves respostes al qüestionari que els hem enviat.

Mercè Jou i Torras   -   Convergència i Unió (CiU)

Edat: 48 anys.
Professió: economista i funcionaria de la Generalitat 
de Catalunya (actualment en situació de serveis espe-
cials)
Residència: visc en un pis prop de l’Estació dels FGC, 
al carrer Metge Carrera.
Feina actual: diputada al Parlament de Catalunya i 
regidora de l’Ajuntament d’Olesa (sense sou).
Estudis: llicenciada en Ciències Econòmiques i Em-
presarials per la Universitat de Barcelona i Màster en 
Direcció Pública per ESADE.
Idiomes: català, castellà. Vaig fer francès fins al COU 
i també tinc un nivell bàsic d’angles. Estic apuntada a 
un curs d’angles que comença després de les eleccions 
municipals, per recuperar i aprendre coses noves. 
Família: divorciada, sense fills.
Experiència política: militant d’Unió Democràtica de 
Catalunya des del gener de 1990; membre de l’execu-
tiva local d’Unió d’Olesa en diverses ocasions; regidora 
a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat des de 2003 fins 
l’actualitat. He estat regidora de Treball, Formació, In-
dústria, Comerç, Turisme i Promoció Econòmica (2003-

2005). Regidora de l’oposició (2006-2007) i tinent d’alcalde 
de Participació, regidora de Règim Intern i de Mitjans de 
Comunicació des del 2007 fins l’actualitat; membre del 
Comitè de Govern d’UDC des de l’octubre de 2008.
Hobbies: caminar, la platja, els mots encreuats, els sudo-
kus i el Barça.
Virtuts: és difícil parlar de les virtuts d’un mateix, això sem-
pre és millor que ho diguin els altres. De totes maneres, diré 
tres: esforç per la feina ben feta, constància i simpatia.
Defectes: Soc tossuda, tinc mandra matinal que soluciono 
posant el despertador 30 minuts abans de l’hora real en la 
que m’haig de llevar i de tant en tant, rondino.
¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana?
Per què tinc voluntat de servei, il·lusió i experiència en gestió 
municipal. Pels contactes que puc aportar a Olesa des de 
la meva condició de diputada al Parlament de Catalunya. 
Pels valors que defenso. Per què soc una persona honrada i 
senzilla que està en política per vocació de servei al ciutadà. 
Per què, com he fet en els anys en que he estat regidora, 
no tindre sou com a alcaldessa. Molt important: per l’equip 
de persones que m’acompanya.

Salvador Prat i Asensio   -   Bloc Olesà - Esquerra Unida i Alternativa - Entesa (BO-EUIA-E)

Edat: 50 anys.
Professió: analista econòmic financer
Residència: una petita i antiga casa del Nucli Antic.
Feina actual: analista econòmic per compte propi.
Estudis: economista i historiador amb estudis comple-
mentaris d’anàlisi econòmica i financera, dret tributari 
i assessoria fiscal. Postgrau en Gestió i Administració 
Local.
Idiomes: a banda del català i castellà, bon nivell de 
francès.
Família: casat amb un fill de 6 anys.
Experiència política: la mínima imprescindible.
Hobbies: la lectura de novel·les de misteri. De fet, soc 
un dels coordinadors del Club de Novel·la Negra de la 
biblioteca d’Olesa.

Virtuts: potser la més destacable és haver après que les 
lloances pròpies són un signe d’arrogància.
Defectes: un dels meus grans defectes és que no m’agra-
da fer públics els meus defectes. Bromes a banda, potser 
la timidesa, la tossuderia i l’excès de vehemència a l’hora 
d’emetre opinions.
¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana?
El meu principal actiu és l’equip que m’acompanya: per-
sones preparades, eficients i solvents que aconseguiran 
tirar endavant les solucions que Olesa necessita; perquè 
Olesa té solució.

Jaume Monné i Dueñas   -   Partit dels Socialistes de Catalunya - Progrés Municipal (PSC-PM)

Edat: 56 anys.
Professió: empleat de caixa d’estalvis.
Residència: visc a una casa al Collet de Sant Joan.
Feina actual: en excedència per exercici de càrrec 
públic.
Estudis: batxillerat superior.
Idiomes: català, castellà i francès.
Família: casat, amb dos fills.
Experiència política: regidor des de 1987 amb di-
ferents responsabilitats i alcalde des del 2007 fins al 
2010.
Hobbies: música i esport.
Virtuts: capacitat de treball i honestedat.

Defectes: a vegades, massa tossut.
¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana?
En aquests moments de crisi econòmica, un partit d’es-
querres com el PSC pot aportar millors solucions per no 
perjudicar a les persones amb més necessitats i en aquest 
cas, la meva experiència en política local, crec que pot 
ajudar en aquest objectiu i en posicionar Olesa de la millor 
manera possible per remuntar-la ràpidament.
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Jordi Cornellas Illa   -   Entesa dels Olesans - Iniciativa - Esquerra Verda (EO-I-EV)

Edat: 54 anys.
Professió: mestre.
Residència: visc a una casa a Les Planes.
Feina actual: director de l’escola Sant Bernat.
Estudis: Diplomat professorat EGB, diplomat geografia 
i història.
Idiomes: català, castellà i francès (nivell usuari).
Família: casat, amb tres fills.
Experiència política: 14 anys de regidor (10 a l’opo-
sició i 4 al govern com a 2n. tinent d’alcalde).
Hobbies: lectura, futbol (com espectador) i viatjar.
Virtuts: transmetre seguretat i bon nivell de resilièn-
cia; fidel als meus principis, però sense intransigència, 
i treballador.
Defectes: puc donar la imatge de distant i prepotent, 
despistat i tercer, el deixaré al judici dels altres.

¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana?
No sé si soc la millor opció, però si crec que podria fer 
una bona tasca tant per experiència com per capacitat. 
Per què em considero polític en una societat que linxa 
als polítics i premia als demagogs (no us refieu-ho de 
qui digui que no vol fer política però es presenta a unes 
eleccions, pregunteu-vos quins són els seus objectius) i 
recordeu que no hi ha “gestió sense política, ni política 
sense valors” i els valors que crec representar són els 
de l’esquerra democràtica i progressista (justícia social, 
solidaritat, equitat, fraternitat, lliure pensament, estat 
del benestar, llibertat, internacionalisme) que ara estan 
molt en entredit. Per què mai prenc decisions en funció 
dels vots que em puguin reportar si no de la necessitat i 
justícia de les mateixes.

Mireia Monfort i Sòria - Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal (ERC - Esquerra - AM)

Edat: 40 anys.
Professió: comercial, publicitat i marketing.
Residència: visc en una casa al Nucli Antic.
Feina actual: comercial de publicitat de diferents pu-
blicacions, desenvolupament i venta de projectes de 
comunicació i marketing, cursos acreditats de forma-
ció, conferències, presentacions i projectes en general 
dirigits a la industria farmacèutica, els professionals 
sanitaris i al pacient en general.
Estudis: he cursat estudis de publicitat i marketing, 
així com altres de caire comercial.
Idiomes: català, castellà i anglès.
Família: casada, amb tres fills.
Experiència política: En l’àmbit polític sempre m’he 
sentit implicada amb Olesa, sempre simpatitzant d’Es-
querra i des de fa 10 anys militant. He estat secretaria 
d’organització de la Secció Local d’Esquerra a Olesa i en 
les dues últimes eleccions al Parlament de Catalunya, 
he estat escollida per formar part de les llistes com a 
candidata a diputada en els diferents Congressos Co-

marcals d’ERC. Aquest és el segon cop que encapçalo les 
llistes d’ERC a les eleccions municipals. Els últims 4 anys 
he estat regidora i portaveu del grup municipal d’ERC a 
l’Ajuntament d’Olesa.
Hobbies: soc castellera, m’agrada la lectura i gaudir de 
moments de la família, els amics i la tranquil·litat.
Virtuts: saber escoltar, generosa i honesta.
Defectes: molt autocrítica i exigent.
¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana?
Perquè soc conscient del compromís i la responsabilitat que 
representa; perquè no crec en les grans promeses sinó 
en els fets, perquè la qualitat de vida d’un poble es fa dia 
a dia, escoltant les necessitats i parlant dels problemes, 
el diàleg, la transparència i la participació han de ser ei-
xos de la nostra societat. És la millor opció perquè hem 
demostrat que hi ha una manera diferent de fer política, 
però el més important, la meva candidatura a l’alcaldia 
és la millor de les opcions, sobre tot per tota la gent que 
conforma la candidatura d’Esquerra.
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En petit comitè (cont.)

Juan José Vilchez Guerrero   -   Partit Olesà Independents (POI)

Edat: 57 años.
Professió: contable en una empresa energética.
Residència: vivo en un piso en la avenida Francesc 
Macià.
Feina actual: Incatel S.L.
Estudis: Cálculo mercantil (Comercio) y Administra-
ción de empresas.
Idiomes: español y catalán.
Família: casado, un hijo de 34 años.
Experiència política: militante en partido político 
(años 70) y sindicalista activo (años 90).
Hobbies: me encanta el deporte duro y sacrificado 
(atletismo).

Virtuts: espíritu de lucha, perfeccionista y fuerza de vo-
luntad a prueba de bombas.
Defectes: obsesivo con mis objetivos, buscar siempre el 
máximo y exigente conmigo mismo. 
¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana? Soy la mejor opción porque mi independencia 
política me hará trabajar sólo para Olesa, sin intrusismos 
de cualquier ideología. También podría aplicar, por mi ex-
periencia empresarial, la gestión administrativa que ne-
cesita Olesa para salir de la actual situación (abandono, 
descontrol, falta de recursos económicos, etc.).

Jordi Manfredi López   -   Partit Popular (PP)

Edat: 35 años.
Professió: empresario.
Residència: vivo en un piso en la zona de la calle 
Indústria (Los Closos).
Feina actual: tengo un negocio de venta de vehículos 
industriales.
Estudis: diplomado en Relaciones Laborales por la 
UAB.
Idiomes: catalán, español e inglés.
Família: vivo en pareja, no tengo hijos.
Experiència política: ocho años como presidente 
local del PP de Olesa i concejal. Llevo dos años como 
secretario de Organización del PP del Baix Llobregat.

Hobbies: la política, viajar y hacer deporte cuando tengo 
tiempo.
Virtuts: optimista y trabajador.
Defectes: soy demasiado confiado y supongo que alguno 
más tendré pero yo no lo sé.
¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana? 
Porque en una situación económica como la actual, tal y 
como ya hemos demostrado cuando hemos gobernado, 
somos los únicos capaces de tomar las medidas necesarias 
para cambiar esta situación.

Francisco Javier Fernández Gimenez   -   Plataforma per Catalunya (PxC)

Edat: 36 años.
Professió: jefe de seguridad y escolta privado.
Residència: vivo en Esparreguera por motivos perso-
nales, aunque sigo haciendo mi vida diaria en Olesa.
Estudis: graduado escolar y FP delineación.
Idiomes: castellano, catalán e inglés básico.
Família: casado, con un niño de 11 años y una niña 
de 5 meses.
Experiència política: comienzo en el 2007 como en-
lace sindical y en el 2008, como ayudante del secretario 
general de Plataforma per Catalunya.
Hobbies: culturismo, wing chun y ciclismo de 
montaña.

Virtuts: instinto constante de superación.
Defectes: soy muy cabezón
¿Per què és vostè la millor opció per ocupar l’alcaldia 
olesana?
Creo que Olesa merece una regeneración política porque 
los partidos que actualmente gobiernan han entrado en un 
estado de hibernación y no contribuyen con ideas nuevas 
para mejorar en general el estado del pueblo, y yo, por 
el contrario, puedo traer nuevas ideas y proyectos para 
mejorar la situación de Olesa.
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Que bonica és Catalunya!
Catalunya fa olor a lluita, Catalunya té 
gust d’història, Catalunya té un tacte 
suau,  Catalunya té el color de l’espe-
rança, que bonica és Catalunya!
Vaig arribar aquesta terra ara fa uns 
10 anys, i des del moment que la vaig 
olorar, tastar, tocar, veure, vaig saber 
que m’enamoraria d’aquesta terra. Poc 
a poc l’he anat coneixent millor i a 
cada cosa que descobria d’ ella més 
propera me’n sentia. Com explicar el 
sentiment? Era com si recorrent la 
seva història anés recordant la meva 
vida. Hem tingut moments gloriosos, 
poderosos, hem patit, ens han fet mal, 
hem hagut de lluitar, en moments ens 
volen enfonsar... però aquí estem, 
mantenint els nostres ideals, protegint 
el que es nostre. Catalunya vol la seva 
gent, a mi m’ha volgut Catalunya. M’ha 
donat felicitat, m’ha donat esperança, 
m’ha ofert llum, m’ha regalat grans 
rialles, que bonica és Catalunya!
A vegades la sento fràgil i em revelo. 
Catalunya m’ha ajudat a mi i jo estic 
en deute amb ella, l’he de respectar, 
l’he de protegir, li he de tornar tota la 
pau que ella m’ha donat.  Ja n’hi ha 
prou de tants atacs, que no la fereixin 
més, que ja no la manipulin més, que 
la deixin seguir el seu curs, que bonica 

L’agenda política
Divendres 13
Míting del PSC al local social de Les Planes. A les 19.30 h.

Presentació del programa de CiU, amb la presència del diputat 
Antoni Fernàndez Teixidó. A les 20 h, a la Casa de Cultura.

Acte del Bloc Olesà. A les 19 h, al local social de La Central.

Dissabte 14
Paellada popular i acte popular del PSC. A partir de les 14 h, al 
barri de Sant Bernat (Local Social Sant Bernat). Inscripcions: 
al local del PSC (c/Metge Carreras, 134, tel: 93 772 9686 (per 
les tardes) o al mòbil: 635 801 050.

Passejada pel poble, amb Josep Antoni Duran i Lleida (CiU). A 
partir de les 12 h, a la plaça Fèlix Figueres.

Acte amb inflables, del Bloc Olesà. A les 18 h, al parc urbà 
del Poble Sec.

Diumenge 15
Animació infantil. A les 12 h, al Parc de l’Estatut. Organització: 
CiU.

Acte del Bloc Olesà. A les 12 h, al local social de l’AAVV Les 
Planes.

Acte del Bloc Olesà i cantada d’habaneres amb el grup Montjuic. 
A les 18 h, a la Plaça de l’Oli.

Divendres 20
Acte final de campanya del PSC a la Plaça Catalunya. A les 
19 h.

Festa de fi de campanya, amb l’orquestra Swing-Latino, i amb 
coca i cava. A les 21 h, a la Plaça de la Sardana.

Cloenda de campanya del Bloc Olesà. A les 21.30 h, a la Plaça 
de les Fonts.

és Catalunya!
Recordo de manera especial el primer 
cop que vaig veure ballar una sardana. 
Era a la Plaça del Born, tota aquella 
gent vibrant i emocionant-se al mateix 
temps i al mateix ritme. Em va venir al 
cap la meva terra i la dansa del “San 
Juanero” o “la Cumbia”. És inevitable 
emocionar-se amb els costums de 
Catalunya i és inevitable que aquella 
mateixa emoció et recordi el lloc d’on 
vens i les tradicions de la teva terra. 
Com quan sento el discurs de Pau 
Casals a la ONU, se’m posa la pell de 
gallina, de la mateixa manera que se 
m’hi posa quan sento l’himne nacional 
colombià o els “Segadors”, el que ara 
és ja també el meu himne, que bonica 
és Catalunya!
Visc a Olesa des de fa pocs anys i 
malgrat li queda molt camí per fer, 
crec que val la pena. Soc de les que 
pensa que un ha de retornar allò que 
li donen, potser de manera diferent 
però cal ser agraït. Olesa m’ha donat 
la meva actual família, aquella que  
quan veu que m’envaeix la nostàlgia 
de la meva Colòmbia estimada, fa 
que el patiment sigui menor. Aquella 
que m’ha lligat estretament a aquest 
poble. Poc a poc em vaig sentint una 
olesana i m’agrada quan Olesa em fa 

sentir habitant seva. És clar que és 
molt fàcil criticar però cal construir i 
crec que encara  s’hi és a temps.  Al 
cap i a la fi Olesa és Catalunya: lluita, 
patiment, felicitat, esperança, llengua, 
que bonica és Catalunya!
Claudia Beltrán
Secció local d’ERC

El Bloc Olesà: 
passat, present i futur
Ara fa vuit anys, el Bloc Olesà va con-
córrer per primera vegada a les elec-
cions: no ens agradava com estava 
Olesa ni com l’estaven governant. La 
situació no ha millorat i a mesura que 
es van acumulant anys de política es-
peculativa, de falta de manteniment, 
de no promocionar l’economia local, 
d’afany recaptador sense contrapar-
tides, de privatitzacions que només 
comporten augments desmesurats de 
preus (cas del cementiri) ... creix el 
nostre desig de demostrar que podem 
solucionar els problemes d’Olesa. 
Des de l’oposició hem fet molta fei-
na, centrada en el control de l’Equip 
de Govern: ens vam oposar als sous 
desmesurats d’alguns polítics i dels 
nombrosos càrrecs de confiança, hem 
revisat les factures i informat de com 
es gastaven i malgastaven els diners 

de tothom. Hem fet moltes propostes: 
la creació d’una segona llar d’infants, 
el referèndum sobre la zona ARE, la 
construcció i gestió compartida del 
tanatori, la contractació preferent 
d’empreses olesanes, el testament 
vital... Hem presentat centenars d’al-
legacions i mocions. Hem participat 
en comissions i consells fent moltes 
aportacions.
El Bloc sempre ha volgut mantenir 
contacte amb els ciutadans per infor-
mar documentalment del que passa 
i de la feina que fem: a través de la 
nostra revista, del Bloc a Internet, on 
en aquests darrers anys hem penjat 
més de 200 articles; del Facebook; 
de la organització d’actes informatius 
per explicar assumptes tan rellevants 
per al futur d’Olesa com la Zona Are, 
els nous traçats de carreteres, la 
Llei de Barris ... També, malgrat els 
nostres migrats recursos econòmics, 
hem fet exposicions per contribuir a 
la vida cultural i de lleure d’Olesa. 
Tota aquesta feina ens ha servit per 
aprendre molt i per tenir un projecte 
clar de govern.
L’Olesa actual demana solucionar 
molts problemes i de plantejar-se el 
poble del futur. Fa pocs dies, a través 
de l’avanç de POUM (que és l’estudi 
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En petit comitè (cont.)
de com es vol l’Olesa del futur) i de la 
modificació urbanística proposada per 
al Casc Antic, hem pogut veure que la 
proposta de futur de l’Equip de Govern 
per a Olesa passa, una altra vegada, 
per la construcció de milers d’habitat-
ges, un model que s’ha demostrar que 
està esgotat i no és sostenible.
Des del Bloc no volem que la taca 
urbana segueixi creixent fins a men-
jar-se tot l’espai verd. Nosaltres 
proposem un creixement racional, la 
recuperació de la indústria i el comerç, 
la  millora de l’aspecte d’Olesa i dels 
seus espais públics  i una bona gestió 
i administració dels recursos de tots.
El nostre compromís és de treball, 
dedicació i proximitat. La ciutadania 
ens ha de poder trobar a tota hora al 
seu costat i al seu servei. I per això 
el nostre candidat, Salvador Prat, es 
compromet a dues coses més: la pri-
mera és que la seva feina d’alcalde 
d’Olesa no serà un objectiu secundari 
que penja de càrrecs polítics més am-
biciosos i remunerats, sinó que tindrà 
una dedicació exclusiva i a jornada 
completa. El segon compromís és 
que cobrarà un sou raonable.
La majoria d’olesans sabeu en qui 
podeu confiar i en qui no, qui ha 
complert i qui no. Nosaltres aspirem 
a governar, però, no ens enganyem, 
per salvar interessos que defensen, 
els pactes entre alguns partits polítics 
ja estan fets. Contra això només hi ha 
una solució: aconseguir una majoria 
que impedeixi el pacte de l’immobi-
lisme. És per això que el Bloc Olesà 
us demana el vot. Amb el vostre ajut, 
Olesa té solució.
Bloc Olesà

Entesa dels olesans
El proper 22 de maig els ciutadans i 
ciutadanes d’Olesa decidiran el govern 
municipal que tindrà la responsabilitat  
de gestionar i regir el destí d’Olesa 
durant els propers quatre anys.
En un moment difícil de crisi i desencís 
de la política que no fan preveure unes 
eleccions amb entusiasme, permeteu 
que us demani participació. És impor-
tant la participació de tothom, la par-
ticipació de tothom que es manifesta 
en el vot però també en la feina de 
diferents plataformes i associacions 
que intervenen per denunciar aquelles 
coses que els semblen millorables, o 
les decisions que consideren erròni-
es.  
Durant els darrers quatre anys, l’Ente-
sa ha format part de l’equip de govern, 
han estat uns anys difícils on les re-

tallades pressupostàries no han per-
mès executar tota la tasca de govern 
prevista i no és una excusa sinó una 
realitat, s’han quedat al calaix elabo-
rats però sense possibilitat d’executar 
projectes que milloraven els equipa-
ments, la recollida de residus i el 
reciclatge, la vivenda protegida, s’ha 
elaborat i està en disposició de ser 
executat quan la situació d’ingressos 
ho permeti, el Pla de Mobilitat, està 
en marxa l’eina de futur d’Olesa, la 
planificació urbanística de la nostra  
ciutat i que s’ha d’elaborar amb la par-
ticipació de la major part dels olesans 
i olesanes. També és cert que hi ha 
hagut errors i coses a millorar i d’això 
se n’ha de prendre bona nota.
Durant aquests quatre anys els re-
gidors de l’Entesa han prioritzat les 
polítiques de serveis a les persones, 

d’atenció ciutadana i de participació, 
com la creació i posada en funciona-
ment d’una nova OAC (Oficina d’aten-
ció ciutadana) que ha de facilitar els 
tràmits informatius i administratius 
que necessitin els ciutadans, o el des-
envolupament de l’OLH (Oficina local 
d’habitatge) que ha assumit més com-
petències i  només durant l’any 2010 
va tramitar expedients de diferents 
tipus que s’han convertit en ajuts a les 
famílies o comunitats per valor de 1,2 
milions d’euros; s’ha posat en marxa 
la deixalleria mòbil i ampliat la fixa i 
s’ha aprovat un reglament d’habitatge 
i un estudi del parc de vivendes de 
propietat municipal que ha determinat 
les diferents situacions contractuals 
dels mateixos.
Pels propers quatre anys les nostres 
prioritats, a més a més d’aprofundir  

en les feines del dia a dia, es fona-
menten en: la reorganització munici-
pal, el disseny de la ciutat del futur, 
la reelaboració de les relacions amb 
entitats i conjunt del ciutadans i la 
cohesió social.
No us demanaré el vot, que cadascú  
faci la reflexió que considereu més 
adient i decideixi el seu vot , això  sí, 
no oblideu la globalitat de les coses, 
sovint un detall és mes valorat que 
una actuació global, tampoc creieu 
en tot el que us puguin dir, exerciu 
l’esperit crític i el 23 de maig iniciarem 
entre tots una nova etapa.
Entesa dels olesans

PD: Podeu enviar els vostres escrits a: 
periodic08640@hotmail.com i preguem 
que no superin les 30 ratlles.

08640

Quí hi seurà a partit del 22 de maig?   Foto: 08640
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L’agenda del maig
Fins al 22 de maig
26a Exposició de pintura del grup del professor Josep 
Campmany de l’Escola d’Arts i Oficis. A la Casa de Cultura.

Exposició “Dones i Progrés”. A la Casa de Cultura.

Fins al 12 de juny
Exposició dels treballs del 11è Concurs escolar de dibuix i pin-
tura “Façanes d’Olesa” i del 1r Concurs escolar de fotografia 
“El mercat”. A la Casa de Cultura. Organització: Escola d’Arts 
i Oficis.

Dimarts 10
Cursos per a persones emprenedores: Màrqueting amb pres-
supost reduït. De 9.30 a 13.30 h, a la Casa de Cultura. Orga-
nització: Servei de Promoció Econòmica.

Dijous 12
Cursos per a persones emprenedores: Màrqueting amb pres-
supost reduït. De 9.30 a 13.30 h, a la Casa de Cultura. Orga-
nització: Servei de Promoció Econòmica.

Divendres 13
Conferència amb l’oncòleg Jordi Estapè, catedràtic d’Oncolo-
gia i director de la Fundació FEFOC, amb el tema: “Càncer de 
mama a la tercera edat”. A les 18 h, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: Ariadna.

Dissabte 14
Gran espectacle musical familiar: “Un nen, un somriure”. A les 
18.30 h, al teatre La Passió. Organització: Asfaru. L’objectiu 
és recollir diners per a portar material pediàtric, mèdic i as-
sistencial a diversos orfenats de Rússia. Es comptarà amb la 
participació d’artistes com Pep Sala, Núria Feliu, Pere Tàpies, 
La Nova Trinca, Macedònia, Teràpia de shock i Reality Soul.

Diumenge 15
Cançons, danses, jocs i taller de sardanes, a càrrec d’un grup 
d’animació infantil. Berenar amb coca. A les 18 h, a la Plaça 
de les Fonts. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Tradicional dinar de germanor per als col·laboradors de La 
Passió. A les 14 h, a l’UEC.

Dimarts 17
Cursos per a persones emprenedores: Màrqueting amb pres-
supost reduït. De 9.30 a 13.30 h, a la Casa de Cultura. Orga-
nització: Servei de Promoció Econòmica.

Dijous 19
Cursos per a persones emprenedores: Màrqueting amb pres-
supost reduït. De 9.30 a 13.30 h, a la Casa de Cultura. Orga-
nització: Servei de Promoció Econòmica.
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Divendres 20
Concert d’Els Manel, amb el seu disc “10 milles per veure una 
bona armadura”. A les 22 h, al teatre La Passió.

Hora del conte, amb la Mònica Torra. A les 18 h, a la Biblio-
teca.

Dissabte 21
Club de novel·la negra: parlem amb... Teresa Solana, autora 
de “Un crim imperfecte”. A les 11 h, a la Biblioteca.

Divendres 27
Lliurament de premis del 11è Concurs escolar de dibuix i pintura 
i del 1r Concurs escolar de fotografia. A les 20 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Club de lectura general: “La voz dormida”, de Dulce Chacón. 
A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 28
Assemblea general ordinària de la Comunitat Minera Olesana. 
A les 16.30 h, al Teatre El Casal.

Inauguració de la 23a Exposició d’art de l’Escola d’Arts i Oficis. 
A les 19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Escola d’Arts i 
Oficis. Fins al 12 de juny.

Actuació de la coral “Les veus d’Ariadna”. A les 17 h, a l’hospital 
Ntra. Sra. de Montserrat. Organització: Ariadna.

Diumenge 29
Actuació de la coral “Les veus d’Ariadna”. A les 17 h, a la re-
sidència Santa Oliva. Organització: Ariadna.

Cinema infantil: “Caçadors de dracs”. A les 17 h, al teatre El 
Casal.

Cineclub: “El secreto de sus ojos”. A les 19.30 h, al teatre El 
Casal.

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’última hora.
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Aplec al Puigventós   Foto: JV

Lliurament dels premis Sant Jordi   Foto: ES

Va passar
Premis Sant Jordi
El passat 29 d’abril a l’UEC es van lliurar 
els premis del 19è Premi Sant Jordi in-
fantil i juvenil de conte i narració breu en 
català, organitzat per l’Ajuntament olesà 
i amb un total de 88 contes presentats. 
Davant d’una gran assistència de pú-
blic, l’alcaldessa i regidora d’Educació 
va presidir l’acte juntament amb tots 
els directors i directores dels centres 
educatius de la vila, que van fer entrega 
dels premis.
A més del lliurament de premis, tam-
bé es va poder gaudir d’un espectacle 
familiar per la convivència, pasallibres 
(bookcrossing) i es va repartir xocolata 
i coques fetes per els joves participants 
del projecte Miralls.
Tots els finalistes van rebre un obsequi i 
un diploma i els guanyadors, un diploma, 
un trofeu i un xec regal a bescanviar per 
llibres a les llibreries locals.
Aquí estan els guanyadors: Grup A (CI 
de primària, de 6 a 8 anys), 1r premi: 
per rectificació, aquest premi s’ha decla-
rat desert; 2n premi: Judit Lacort Mata, 
amb “El cavall que volia anar a la lluna”. 
Grup B (CM de primària, de 8 a 10 anys), 
1r premi: Aina Izquierdo Vidal, amb “El 
Ferran i l’Adrià”; 2n premi: Bernat Povill 
Cerdeira, amb “Un hort màgic”. Grup C 
(CS de primària, de 10 a 12 anys), 1r 
premi: Ingrid Cárdenas Solsona, amb 
“El got que es volia reparar”; 2n premi: 
Biel Montoro Falcó, amb “Gràcies, amic”. 
Grup D (1r cicle d’ESO, de 12 a 14 anys), 

1r premi: Pol Grau Presas, amb “El dolor 
dels bons records”; 2n premi: Nil Ferre-
iro Moreno, amb “Sense títol”. Per últim, 
Grup E (2n cicle d’ESO, de 14 a 16 anys), 
1r premi: Noèlia Sanahuja Cobacho, amb 
“Martina”; 2n premi: Pol Gómez Buch, 
amb “Com sortir viu d’Ikea”.

Sardanes i Puigventós
La iniciativa de l’escola Puigventós de 
fer el seu aplec popular al Puigventós 
el passat 10 d’abril, és d’elogiar per a la 
nostra associació, ja que un dels nostres 
objectius es que els nens i nenes apren-
guin a ballar la sardana.
Al pla de la casa de Puigventós hi sona 
música, però no pas música anglesada 
o d’importació, no. Hi fan sonar les 
sardanes dedicades a la nostra vila i 
contrades olesanes. Arribar al final de 
l’excursió i trobar el bon ambient de 
gent, uns esmorzant, altres fent el tra-
go de vi, altres descansant de la pujada 
feta, amb un sol de campionat i sentir 
música de sardanes és, repetim, per 
elogiar. Elogiar, perquè no ho fa ningú. 
Fer-ho denota un interès dels pares de 
l’AMPA vers les nostres coses i per tant 
tenir ganes de transmetre als seus fills, 
i públic en general, aquesta espurna de 
catalanitat, de les coses de casa.
Els dos primers anys vam viure l’experi-
ència que contem, però enguany la cosa 
ha estat molt millor. En aquesta edició 
de l’aplec, un grup de nens i nenes de 
l’escola va preparar la ballada d’una 
sardana, que va estar assajada durant 

dos dies, una hora cada dia, per poder 
ballar-la amb el màxim de correcció. I va 
ser un èxit. Els nens i nenes van ballar 
la sardana “Baixant de Puigventós” del 
músic local Quico Monné, a la qual s’hi 
van afegir bastants pares i gent excursi-
onista que va voler ballar la sardana.
Aquest 3r Aplec al Puigventós ha estat 

històric, i tot donat que a l’escola hi ha 
capdavanters que defensen les nostres 
coses. Moltes gràcies.
ACF Olesa Sardanista

Diablots
El passat 16 d’abril, els Diablots d’Olesa 
van participar en el LIP DUB per la 
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Els diablots olesans a BCN   Foto: DO

Plataforma de la llengua catalana, a 
Barcelona. El vídeo de la seva partici-
pació es pot veure al Youtube.

Llibre
El passat 15 d’abril es va fer la presen-
tació del llibre “Tot està per fer. Quan 
el món s’ensorri fes-te emprenedor”, 
del jove olesà Pau Garcia-Milà, orga-
nitzat per la papereria i llibreria Núria 
i La Passió. L’acte va estar a càrrec del 
mateix autor i del periodista olesà Albert 
Galceran, que li van donar a la presen-
tació un caire proper, divertit i propi 
del caràcter emprenedor i comunicatiu 
d’en Pau, molt agraït pel gran nombre 
de públic assistent.
L’olesà Pau Garcia-Milà és un dels res-
ponsables d’un dels més reconeguts 

projectes de cloud computing, EyeOS i 
el seu primer llibre va estar prologat per 
l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol 
i el seu epíleg escrit per l’expresident del 
govern espanyol Felipe González.

Exporecerca Jove
Els alumnes de secundària de les Escolà-
pies interessats en la investigació tenen 
la possibilitat de presentar els treballs 
que han anat desenvolupant durant el 
curs i explicar-los davant de companys, 
professors i públic en general a l’Expo-
recerca Jove.
Aquesta va tenir lloc a la Salle, els dies 7, 
8 i 9 d’abril i  de tots els grups de l’escola 
que han participat en el certamen, s’han 
obtingut tres dels premis principals: un 
segon, un tercer i el de la Societat Cata-

Els participants d’Exporecerca   Foto: EO

García-Milà presenta el seu llibre   Foto: OS
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lana de Biologia. Per això a finals d’abril 
en Francesc Montserrat de 2n d’ESO va 
anar a presentar el seu treball a Cádiz i 
la Noèlia Sanahuja i l’Elisabet Lancharro, 
de 3r d’ESO van representar a les Esco-
làpies d’Olesa, a Brusel·les.
Moltes felicitats als guanyadors i a tots 
els que amb el seu treball i esforç han 
participat any darrera any i han fet de 
la recerca quelcom important.

Esbart
El passat 30 d’abril va tenir lloc la Roda 
d’Esbarts Infantils i Juvenils Catalònia, a 
la plaça Fèlix Figueres, amb la participa-
ció de l’Esbart Jove de Gualba, Esbart la 
Múnia, Esbart Dansaire Vicentí i l’Esbart 
Olesà. Els assistents van poder gaudir 
de l’espectacle “1929, temps de balnea-
ri” que es va presentar l’any passat amb 

Va passar (cont.)
un destacat èxit. 

Convivència al futbol
El diumenge 10 d’abril es va disputar al 
Pavelló Municipal la final del Campionat 
de Futbol Sala per la Convivència a Olesa 
i l’equip Zanka-zanka es va imposar al 
Ciber FC per 6 gols a 1.
Amb la consigna de “Juga amb nosal-
tres per la convivència dins i fora del 
camp” es va desenvolupar el campionat 
de futbol per a adults, organitzat pel 
projecte Miralls de l’Ajuntament amb la 
col·laboració del grup d’adults (sorgit de 
trobades setmanals a Cal Mané) i de les 
associacions de veïns del Poble Sec, de 
Sant Bernat i de les Planes. 
Segons els coordinadors de l’activitat, 
l’experiència ha estat molt positiva 
pels participants, que han quedat molt 

contents i amb ganes de repetir-la i, 
sobretot, de seguir treballant per la 
convivència a la nostra vila. 

La Passió
La presidenta d’Òmnium Cultural, Mu-
riel Casals va assistir a la penúltima 
representació d’aquesta temporada, el 
passat divendres 22 d’abril. Com ja és 
habitual quan La Passió rep la visita de 
personalitats, Muriel Casals va adreçar 
unes paraules a tots els col·laboradors 
en finalitzar el primer acte. Va agrair 
l’esforç col·lectiu durant tants anys i va 
confessar que l’obra l’havia emocionat 
molt.
En finalitzar l’obra, Casals va signar 
el Llibre d’Honor de l’entitat, on va 
afirmar que “veure i viure la Passió és 
una mostra de la vitalitat cultural del 

nostre país”. I va afegir “vosaltres ens 
assegureu que les tradicions segueixin 
sent ben vives i que el treball aficionat 
és una riquesa important que ens ajuda 
a construir el futur”.
Per altra banda, els 7000 espectadors 
de les 10 funcions d’aquesta temporada 
a La Passió, és un resultat positiu per 
la presidenta de l’entitat, Montse Font, 
tenint en compte la crisi també en l’àm-
bit cultural. 
Font considera que els canvis escènics 
que s’han dut a terme aquesta tempo-
rada han estat ben rebuts pel públic. 
Tant pel que fa a aquest aspecte com en 
general, a la tasca feta en el seu primer 
any per la junta de la Passió d’Olesa, 
Font s’ha mostrat contenta perquè 
assegura que han treballat força i amb 
entusiasme. 08640

Cacerolada contra els retalls a les escoles   Foto: 08640
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Esport olesà

08640

Tennis taula
El Bombons Blasi Xaloc Olesa de tennis 
taula ha finalitzat la temporada en una 
meritòria 7a posició. Els olesans, amb 
un equip composat per tot catalans, han 
acabat a un sol lloc de les competicions 
europees i sense patir en cap moment 
per les posicions de descens, objectiu 
principal abans d’iniciar la temporada.
Comencen, per tant, unes merescudes 
vacances. Ara toca esperar una possible 
renuncia d’algun dels sis primers classi-
ficats per poder participar l’any vinent a 
la ETTU cup, segona competició europea 
de tennis taula.
Per altra banda i segons informa Joan 
Pascual, a càrrec de la premsa del club, el 
club va ser el gran triomfador en el cam-
pionat d’Espanya de veterans celebrat a 
Alacant. En més de 50 anys els olesans 
van monopolitzar els títols en categoria 
masculina guanyant tant l’individual, 
dobles i per equips. Jaume Jofre va ser 
qui va endur-se les tres medalles d’or, 
erigint-se com el millor palista espanyol 
en totes les categories. 
Per equips va aconseguir la victòria junt 
amb Jaume Pubill i Benito Garcia. Jofre 
va guanyar tots els partits fins la final, 
allà però no va tenir sort en els partits 
i va perdre els dos, però Garcia i Pubill 
van donar la talla i guanyant els seus 
enfrontaments en els moments més de-
cisius, van acabar donant un títol històric 
a l’entitat olesana. A 4ts de final van der-
rotar al Barcino, a semifinals la victòria 
va ser davant el Vilafranca i en la final 
ja comentada, van derrotar al conjunt 
també català d’El Ciervo aconseguint 
així el títol.
En categoria individual Jaume Jofre 
també va aconseguir la medalla d’or. Va 
tenir un quadre favorable i ho va saber 
aprofitar. Un cop arribat a la lluita per les 

medalles, va treure el seu costat com-
petidor i en la gran final va derrotar al 
balear Julián Garcia per un contundent 3 
a 0. Els altres olesans en la categoria de 
més de 50 anys, Benito Garcia va caure 
a 4ts de final, mentre Jaume Pubill va 
quedar eliminat en la primera fase.
I en dobles, Jaume Jofre també va en-
dur-se el títol. Va ser fent parella amb 
l’andalús Juan José Miguélez. Van mos-
trar-se molt sòlids en tota la competició 
i a la gran final van guanyar a la parella 
gallega formada per Jose Antonio Bellas 
i Juan Carlos Rodríguez. La parella olesa-
na formada per Pubill i Garcia van caure 
eliminats als 4ts de final.
I en més de 40 anys, en categoria indi-
vidual Manel Sunyé va arribar als 16ns 
de final i Joan Pechamè als 32ns de final. 
Sunyé i Pechamè fent parella en dobles 
van caure als 16ns de final. I per equips, 
junt amb Albert Garriga no van poder 
superar els 8ns de final.
La valoració general, però, és excel·lent, 
tenint en compte les 3 medalles d’or i les 
diverses rondes superades en el quadre 
final pels palistes olesans en les diferents 
categories 
 Futbol
El Club de Futbol Olesa és 14è amb 
41 punts i té pràcticament assolida la 
permanència. Un Olesa que va guanyar 
en el seu últim partit al Blanes per 5 a 
1, màxima golejada de la temporada, 
agafa un coixí d’11 punts respecte a la 
zona de descens a manca de 15 punts 
per jugar-se.
El tècnic olesà s’ha vist obligat a tirar del 
juvenil de l’EFO degut a les constants 
baixes per lesió i sanció que ha patit en 
les últimes setmanes i alhora també la 
marxa d’alguns dels jugadors a altres 
equips. Des de l’entitat s’afronta el que 
resta de temporada amb tranquil·litat i 

ja que l’objectiu de la permanència s’ha, 
pràcticament, assolit.

Gràcies Eulàlia!
El passat dissabte 30 d’abril, al pavelló 
del Club Bàsquet Olesa es va veure l’últim 
partit de la millor jugadora de bàsquet 
olesana de tots els temps. Eulàlia Vila, 
als seus 43 anys, va decidir penjar les 
bambes i deixar la pràctica activa del 
bàsquet. Els seus genolls han dit prou 
i després d’una bona temporada a Copa 
Catalunya deixa la pràctica de l’esport 
professional. L’olesana es va acomiadar 
amb victòria davant les JET de Terrassa 
i sobretot davant un pavelló entregat a 
ella que va veure com per sorpresa, les 
seves companyes escalfaven amb una 
samarreta que duia el nom d’Eulàlia Vila 
i el mític número 8. Segons la jugadora 
“la retirada ja la tenia pensada des de 
principi de temporada”. De fet, segons 
ella, ja ho volia deixar l’any passat però 
la necessitat de l’equip va fer que ho 
aplacés una temporada.

Marató
El diumenge 1 de maig es va disputar a 
la localitat gironina de l’Escala, el XXXV 
Campionat de Catalunya de Marató in-
clòs a la IX Marató d’Empúries. La mítica 
distància de Filípides, 42 kms i 195 mts, 
amb sortida i arribada a les runes de la 
ciutat greco-romana d’Empúries, tenia 
l’afegit del dur perfil del circuït. L’olesana 
Sandra Corcuera, en una bona cursa, va 
assolir el 3er lloc absolut de la marató i 
amb això, la medalla de bronze al Cam-
pionat de Catalunya absolut de marató, 
així com el Campionat de Catalunya en 
categoria veterana W35. La Sandra va 
assolir un temps de 3 hores, 37 minuts i 
52 segons. Enhorabona!

Bronze per a Sandra                   Foto: DV
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Empreses i serveis

La jove promesa olesana  Foto: AJ

Foto: 08640

La pubilla del maig
Casal d’estiu
El Casal l’estiu “És natura” celebra el 
seu cinquè aniversari. Neix d’un pro-
jecte que vol potenciar a través del 
respecte, la llibertat i l’amor, el crei-
xement dels infants mitjançant el joc 
cooperatiu i la relació amb la natura. 
Per fer-ho, es situa en el marc de la 
muntanya de Montserrat i treballen a 
l’entorn amb diferents activitats com 
són els passeigs en bicicleta, excursi-
ons a peu, la relació amb els cavalls 
i d’altres de caire creatiu. Les places 
són limitades. Per a més informació, 
contactar al tel: 696 666 853 o per mail 
a: info@caminsacavall.com

Cine
L’olesana Maria Soldado Jiménez, de 8 
anys ha participat en el curtmetratge 
“La muerte de Otilia Ruiz”, dirigit per 
Ida Cuéllar i protagonitzat per Arly Jo-
ver, Aitana Sánchez-Gijón i Timothy 
Gibbs. La peli va ser estrenada a prin-
cipis d’abril als cines Verdi de Barcelona 
i es va presentar als premis del Festival 
de Màlaga.

Botiguers
A la Junta General de l’Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa del 
passat mes d’abril, es va escollir com a 
nou president de l’entitat a Ricard de la 
botiga “Literator”. A la mateixa reunió, 
es van aprovar els comptes i pressu-
postos de l’any 2011, s’han presentat 
els nous serveis i avantatges que s’ofe-
reixen als associats i la programació de 
les actuacions per aquest any.
Per altra banda, des de l’associació, 
han informat que els guanyadors dels 
vals regal de 60 € per gastar amb lli-
bres i roses, van ser: Pia, Maria Her-
nández Navarro i Montse Company 
Font. Enhorabona!

Per a cel·líacs
Aquest any, l’Oscar i la Tere de la Ji-
jonenca han ampliat la seva oferta de 
gelats i ofereixen la novetat de gelats 
artesans especialment elaborats per a 
cel·líacs. Estan a la Plaça Catalunya, 
50.

08640

Jessica Pla Iglesias té 17 anys i està fent el 2n de batxillerat. Li agrada 
anar a la platja amb els seus amics. De aquí a poc marxarà d’Olesa i vol 
acomiadar-se de les seves amigues, encara que sap que sempre estaran 
molt a prop d’ella, i d’un poble que la ha vist créixer. A reveure!

08640
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La columna de l'Ivan
El candidat

La croqueta costava d’empassar i el glop d’aigua va ajudar. Aquesta 
nit començava la pre-campanya electoral. A partir d’aquí una frenètica 
cursa contrarellotge faria tornar boig a més d’un. No va poder evitar 
pensar en quantes promeses hauria de renunciar per culpa de l’arit-
mètica parlamentària. Quin mal menor haurà de sacrificar per poder 
ajudar al gros de la població.
El cap del seu partit l’havia esperonat aquell dia en que, durant la 
convenció, es va apropar i li va dir “ánimo, de gente como tú depende 
el futuro de este país”. Aquelles paraules no li van fer cap gràcia; fi-
nalment un alcalde d’un municipi com el seu Camallarg de baix, queda 
massa lluny de les grans decisions que es prenen a altres estaments 
i massa a prop del veí, company i amic que pateix dia rere dia aquella 
maleïda crisi.
Com fer entendre al veí, company i amic que la seva dedicació al poble 
és fruit de l’admiració cap a la vila i les persones que allí i viuen? Com 
ser capaç de comunicar que les retallades que aplica no venen decidides 
per ell sinó per altres molt més llunyans tant en distancia física com 
mental? Que el marge de maniobra és realment limitat i que per contra 
afecta tant a la persona que cada dia es troba pel carrer?
Ell no té escorta ni cotxe oficial. Ell compra el pa cada dia a la mateixa 
fleca i llegeix el diari al mateix bar mentre pren el cafè que l’estimula 
per donar-ho tot. Sap que és difícil que la gent l’increpi pel carrer però 
també coneix molt bé les crítiques que se li fan des de tots els racons 
i mitjans. Tothom creu que es podria fer la feina millor, fins i tot ell, 
però quan lluny queden les decisions que prenen els que tanquen les 
empreses i marxen a països de baix cost.
Amb l’últim tancament d’una gran empresa ubicada en el seu municipi 
van acomiadar un cosí i la seva cunyada... “la crisi ens afecta a tots” 
es repetia en veu baixa.
Un cop a l’espatlla el treu del seu núvol particular i el baixa a un estat 
més terrenal. Li ofereixen una copa i ell la rebutja amablement, aquesta 
nit ha d’estar al 100%. La dona triga en tornar del lavabo i ell s’inco-
moda. Si la gent sabés quan certes son les paraules d’agraïment que 
té en vers la seva dona? Quantes nits haurà dormit al sofà intentant 
quadrar comptes, creant estratègies i ella allà al costat, recolzant?
La veu arribar pel passadís i no pot fer altre cosa que somriure; ella 
li havia dit que les enquestes sobre la intenció de vot eren favorable 
molt per sobre del seu immediat rival. Mentre li fa un peto a la galta, 
sona el mòbil, el despenja i sorprès respon al qui des de fa més de deu 
any te a l’oposició, al que fa més de cinquanta anys coneix i respecta. 
Es desitgen mútua sort, però no massa, no fos cas que realment l’ad-
versari fos l’afortunat.
Ja han sonat les dotze, és l’hora. Surten del restaurant i s’apropen a 
un cartell, suca una escombra en un gibrell amb cola blanca diluïda 
en aigua i penja el cartell. La seva cara es veu feliç, amable i propera, 
potser els retocs fets per ordinador son una mica exagerats però els 
assessors d’imatge així ho han decidit.
Mentre es fa un peto amb la dona i els flaix de les càmeres ho capten 
no pot evitar pensar en quantes promeses trencarà per culpa de l’arit-
mètica parlamentària. Acabat l’acte, puja al seu cotxe i deixa enrere 
aquell acte de partit fet a la capital de la comarca pensant en el munt 
de papers que hi ha sobre la taula del despatx, en el número d’aturats 
que té el seu municipi i en com podrà administrar els, cada cop més 
minsos, recursos que té.

Ivan Carreira
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Guaita!

Foto: 08640

Un lector ens ha enviat una foto d’uns nius abandonats per l’esporga d’uns arbres, al carrer Anselm Clavé, feta massa tard quan els ocells ja feien niu. 
Esperem que l’any que ve, es planifiqui millor aquesta actuació al poble.

08640
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Classificats
Treball
Empresa americana de cosmètica 
busca dones d’entre 20 i 60 anys a 
temps complert o a temps parcial. 
Formació a càrrec de l’empresa. 
No deixes escapar la oportunitat. 
Informa’t”. Interessades, truqueu 
al 687 837 901.

Reformes integrals per a la llar. 
Banys, cuines, fusteria, alicatats, 
pladur, pintura, façanes, jardi-
neria. 
Tel: 93 708 2238 o 600 822 452.

Doy clases de guitarra para prin-
cipiantes en mi domicilio de Olesa. 
Todos los estilos, dinámicas y bien 
de precio. Interesad@s, llamar al 
tel: 666 76 82 07 (Alberto).

Si necesitas ayuda en casa, 
plancha, cocina, limpieza en 
general.o ayuda con los niños o 
los abuelos, yo te puedo ayudar. 
Con amplia experiencia de muc-
hos años. Tengo 49 años y me 
llamo Maria Angels. Mi teléfono 
es el 680 819 333.

Busco persona o grupo que tengan 
medios para grabar una maqueta 
con cuatro o cinco canciones, sin 
ánimo de lucro, en Olesa o en pu-
eblos cercanos. Tel: 93 778 7286 
o 626 802 742.

Empresa líder del mercado de 
seguros precisa asesores comer-
ciales para la zona. Fijo, más altas 
comisiones. Formación a cargo de 
la empresa. Contactar a Javier al 
tel: 666 950 164.

Se ofrece mujer para trabajo de 
limpieza por horas. También para 
trabajos puntuales de limpieza a 
fondo de cocinas, baños, cristales, 
etc. Consultar sin compromiso. 
Tel: 625 218 669 (Montse).

Señora busca trabajo de limpieza, 
canguro, para planchar, para fines 
de semana y festivos. Cobro por 
horas o a convenir. Buenas refe-
rencias. Disponibilidad inmediata. 
Tel: 669 234 611.

Chica de 24 años con muchas 
ganas de trabajar se ofrece para 
trabajar de administrativa, jor-
nada indiferente. Aporto título 
de grado medio de gestión admi-
nistrativa, tengo conocimientos 
altos de inglés (nivel medio-alto) 
i de informática (ofimática). 
Interesados, llamar al teléfono 
679 856 913.

Se ofrece señora para tareas 
domésticas, cuidado de niños/
ancianos. Interesados llamar al 
teléfono 679 221 669 (Amparo).
 
Faig tota mena de petits arre-
glaments de la llar. Professional, 
seriós, polit i econòmic. Tel: 669 
554 841 (El “bricomanitas”).

Señora catalana de 49 años con 
muy buenas referencias, se ofrece 
para limpieza por horas, planchar, 
cuidar niños o como acompañante 
de gente mayor. 
Teléfono: 680 819 333.

Chica responsable y seria se 
ofrece para trabajos de limpieza 
por horas, media jornada, canguro 
de niños. Con mucha experiencia 
y referencias. Interesados, llamar 
al tel: 697 743 745.

Senyora busca feina, neteja de 
la llar, cuidar nens, atendre gent 
gran. Tel: 654 613 372.

Busco professor per a donar 
classes particulars preparatòries 
per les proves de les PAU a partir 
del proper mes, per les matèries 
de Tecnologia i Matemàtiques. 
Interessats/es, trucar al tel: 669 
743 121.
 
El teu fill necessita reforç esco-
lar? Aquest any acabo la carrera 
de mestra i m’ofereixo per donar 
classes de repàs a nens/es d’in-
fantil i primària. 
Tel: 654 684 046. 
 
Es fan classes de repàs de física, 
matemàtiques, anglès, català i 
filosofia. Tel: 93 778 4946.

Neteja per hores, persona res-
ponsable y de confianza, también 
como interina de neteja. Preu a 
convenir. Tel: 600 827 098.

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 Ciències 
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, preguntar por Maria 
Isabel al 93 128 4121 o al 625 
092 840.

Profesores nativos de inglés e 
alemán calificados y experimen-
tados imparten clases hechas a 
medida, para particulares y em-
presas. Tel: 676 823 753.

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

Automotor
Es lloga plaça de pàrquing a la 
zona dels Closos a prop del llac. 
Interessats,  trucar al tel: 629 
032 025.

Es ven plaça de pàrking al carrer 
Benet Margarit (La Central). Preu: 
9500 €. Tel: 673 859 199.

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 aparcar. 
Precio: 18.000 € (negociables). 
Tel: 659 756 541.

Vendo Nissan Pick Up 2.5 DI 
133cv doble cabina, 4X4. Precio: 
8700 €. Año 2003, 5 plazas, aire 
acondicionado, cierre centraliza-
do, dirección asistida, elevalunas 
eléctricos, volante regulable, radio 
cassette con cargador de CD Sony. 
180 mil Kms, muy bien tratado, 
siempre en garaje, estriberas, 
techo de lona, bola de enganche, 
defensas delanteras, protección 
caja y ruedas en buen estado.

Vendo plaza de parking, 17000 €, 
zona Ayuntamiento. 
Tel.: 644263354

Se vende plaza de parking en zona 
centro de Olesa, fácil de aparcadr. 
Precio: 18.000 euros (negocia-
bles). 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 cén-
trica y con fácil acceso. Interesa-
dos llamar al tel: 607 880 007.

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

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

Immobiliària
Local en venta o alquiler, zona Po-
ble Sec, oficinas y almacén. Precio 
interesante. Tel: 664 113 407.

Casa a lloguer amb opció de 
compra. Tres plantes, al Casc 
antic d’Olesa, reformada de fa 
tan sols 4 anys, amb totes les 

comoditats modernes, calefacció 
a gas, vitroceràmica. Tel: 659 402 
281 (Elisabet).

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. Per entrar 
a viure, té 3 habitacions, ampli 
menjador, calefacció i amb fi-
nestres de doble vidre y alumini. 
Preu: 130.000 euros. Tel: 636 
381 338.

Venc pis a carrer Colon de 65m2 
i balcó exterior de 10.5m2, 1r pis 
amb ascensor i rebedor. Llum na-
tural de cara al carrer, menjador, 
3 habitacions, una doble, una in-
dividual gran i 1 traster/despen-
sa. Cuina gran. Bany de 4 peçes. 
Finestres de doble vidre. Aire 
condicionat, calefacció, caldera 
amb aprofitament de l’energia 
solar. Serveis donats d’alta. Plaça 
parking opcional. Preu: 175.000 
€. Contactar amb el telèfon: 636 
391 719.

Se vende local comercial de 102 
m2, av. Francesc Macia (Los Clo-
sos). Reformado, con baño y con 
fácil aparcamiento. Precio final: 
100.000 €. Particular. Tel: 606 
366 786.

Urge traspasar negocio, bar res-
taurant en Olesa. Preu: 40.000 
euros. Tel: 653 083 692.

Vendo trastero en Poble Sec, situ-
ado a pie de calle, techo alto. Tel: 
622 228 732 (Juan).

Se vende piso muy céntrico con 2 
habitaciones dobles, baño nuevo, 
comedor y cocina, más dos ua-
rtos trasteros y terraza. Parking 
para coche grande. Precio final: 
150.000 € (se puede vender sin 
parking). Tel: 93 778 2795.

Despatx en planta baixa molt 
cèntric a compartir. Tel: 670 240 
659.
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Particular alquila precioso piso 
semi-amueblado, totalmente 
reformado hace 3 años y todo 
exterior, muy luminoso, cocina 
con electrodomésticos, gran 
bañera con hidromasaje i sanita-
rios nuevos. Precio: 550 euros al 
mes. Tel: 625 247 857.

Diversos
Fora trastos. No acumulis trastos, 
ni nous ni vells. No llencis res, ho 
recollim gratuïtament. Tel: 619 
042 495, 93 869 6273.
Vendo habitacion de matrimonio 
tipo antiguo: armario, cama, 
mesitas y tocador con encimera 
de marmol. Precio: 120 €. Tel. 93 
778 2214.

Compartir cotxe
En aquest apartat, podeu publicar propostes de viatges 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. Interessats, 
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.

Venc cotxet de passeig, cuco i ca-
direta de cotxe de color gris/verd, 
amb instruccions. Incloc la bossa 
canviador, plàstic de pluja, pro-
tector cames entretemps, polar 
d’hivern, coltxoneta rus d’estiu, 
coltxoneta cuco i para-sol, tot de 
conjunt. En bon estat. Preu 250 €. 
Tel: 669 497 881.

Busco aficionados al “Slot” en 
Olesa, para compartir hobby. Tel: 
630 656 991.

Se vende robot Chicco Babycook. 
Embalaje original, manual de  
instrucciones. Cuece y tritura. 
Ideal para preparación papillas 
de bebés. Precio: 50 euros. Tel: 
663 029 004.

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

Se vende mesa de centro para co-
medor, 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 
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.



26 08640

Per molts anys !

08640

Adelina Càceres Fernández (82), Adrià Cèspedes Altarriba (13), Agata Agut Domenech (41), Ainhoa Martínez Vilches (16), Akira Valero, Alba 
Pareja Pinos (22), Alejandro Fernández Molina (18), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (57), Angela Armengou Orriols (80), 
Angelina Dalmases (61), Anna Voltà Palomares (10), Antonio Mangas García (45), Baldiri Quatrecases (97), Bernardino García Lopera (81), 
Berta Claramunt Folch (23), Carlos Antón (43), Carmen Artola Rull (71), Celestina Sopeña Pisose (73), Cristina Porterias Torres (17), Cristóbal 
Cano Belmonte (75), Daniel Pérez (21), Didac Salabert Yañez (9), Eudald Daví Solà (7), Elisabeth Morral Antón (20), Emilio Folch Monfort (87), 
Evangelina Moreno Mora (71),  Felix González Amoedo (29), Francisco Verdugo López (74), Irene Morrus Nartinez (38), Jaume Mampel i Ayuso, 
Jaume Volta Cortel (55), Javier Vega Nieto (7), Joan Batista Gil, Joan Llusà Lanau (26), Joan Sedeño Lobato (50), Joel Carrasco Bañales (11), 
Jordi Carballol (6), Jordi Grau López (43), Jordi Pons Badenas (39), Jorge Mangas Soldado (12), José Luis Espejo (41), Jose Luis Recme Aviles 
(44), José Manuel Salguero Tobes (32), Josefa Agulló López (73), Josep Campmany, Josep Casanovas, Josep Lluís Amador Nuñez (62), Josep 
Mallofré Boada (46), Josep Miravet Escrig (84), Josep Montserrat García (44), Juan Calvo Marcos (20), Judith Mora Riberes (16), Laia Solà 
Rivera (37), Lara Jaime Riera (17), Lluísa Corsá Nolla (70), Lucía Lupacchini (28), Manuela Neira Cea (84), Marc Soriano Amores (17), Maria 
Calsina Botines (63), Maribel Rivera Recio (65), Maria Rosa Villarreal López (36), Marina Montoya Bernades (27), Marta Voltà Palomares (10), 
Martina González Lupacchini (11), Mercè Bayona Gibert (43), Mercè Pallarès Costa (54), Miquel Camarero Xucla (84), Miriam Sánchez Matas 
(19), Montse Nomem Ubach (49), Nelson López, Neus Callén Navarro (15), Núria Almirall Vilà (33), Núria Costa Ribe (66), Núria Matas Pons 
(62), Núria Torres Martínez (42), Oriol Viñau Argelich (23), Paquita Jorba Picañol (57), Patricia Albalá Gutiérrrez (17), Paquita Solé Benitez 
(61), Paulina Muñoz Pardo (82), Pepita Pages Sans (82), Pilar Gil Termens (45), Pol Nin Moràn (29), Rafel Pérez Cintas (78), Raquel Guaita 
Ortega (33), Raúl Pérez Burgos (6), Ricard Salabert Jorba (32), Rosa Arnau Porcar (79), Rosario Sevillano Ruiz (69), Rubén Collado Bañales 
(13), Rubén Notario Vacas (15), Sandra García Abuín (33), Sebastián Barrientos Ribera (82), Sebastián Bertoluzza Gigena (12), Serena Pé-
rez Álvarez (8), Sergi Graells Jané (32), Sergi Serra Jorba (29), Sonia Sevilla del Rincón (9), Susana Cabré Cherta (63), Toni Llusà Cano (9), 
Vanesa Cruz Cano, Zaida Giménez Ruiz (16).

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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