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“Aquests quinze 
mesos seran de 
continuïtat, al meu 
estil, amb el que 
hem treballat com 
equip de govern”

Va passar
A Olesa sempre passen 
coses... Els lectors prenen la 

paraula... i les imatges
Es va “fer dissabte” a l’Areny del Molí, però amb sorpre-
ses. Què ha donat La Passió al poble d’Olesa? Algunes 
llars d’infants, amb calendari de preinscripcions indepen-
dent. Una vinya ecològica a Olesa? Un lector fa història de 
la vila. El parc municipal sense manteniment i el pàrking 
municipal no deixa lloc per als vianants. I rebem diverses 
fotos de la nevada a Olesa.  (vegeu Correu i Guaita)

És la segona alcaldessa que ha tingut Olesa de Montserrat, des de l’inici de la de-
mocràcia. Des del passat 13 de març, Magda Graells està al capdavant de l’Equip de 
Govern local i explica què farà aquests propers quinze mesos, els últims de l’actual 

legislatura. La nova batlle olesana va renunciar a cobrar 
el sou del seu antecessor i continuarà amb el mateix 
salari que cobrava com a primera tinent d’alcalde.

(vegeu L'entrevista)
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Empreses i serveis
Concursos, regals, 
presentacions i inau-
guracions

Foto: Marc Cases
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Editorial
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Proposta de carril bus Infografia: TGO

Carril bus
El director general de TGO, Salvador Ala-
pont, va demanar a l’Ajuntament olesà 
l’habilitació d’un carril bus. Aquesta pro-
posta es relaciona amb el volum actual 
de trànsit al poble que, segon Alapont, 
impedeix en moltes ocasions complir 
els horaris previstos en algunes de les 
línies que passen pel municipi, fet que 
provoca molèsties i incertesa entre els 
usuaris del servei.
Des de TGO han confirmat que l’any 
passat es van perdre més de 6.000 vi-
atgers al bus urbà (23%), més de 8.000 
passatgers a la línia Olesa-Esparreguera 
(18%) i 1.418 viatgers a la línia Olesa-
Martorell (16%) i no només per la crisi 
econòmica, sinó també per la manca de 
puntualitat en el servei.
Aquest carril bus, d’ús exclusiu per al 
transport públic, s’ubicaria a l’avinguda 
Francesc Macià, connectant transver-
salment el municipi, tindria dos trams 
diferents. Un primer tram entre Pintor 
Fortuny i Jacint Verdaguer, i un segon 
tram de carril bus entre Mallorca i pas-
seig del Progrés. Amb aquesta proposta 
s’haurien de suprimir una quarantena de 
places d’aparcament, algunes de la zona 
blava. D’aquesta forma, un cop suprimits 
els aparcaments, la calçada de l’avingu-
da Francesc Macià es dividiria en tres 
carrils diferents, un per sentit, i el tercer 
seria el carril bus. L’horari del carril bus, 
segons la proposta de l’empresa, seria 
entre les 7 i les 20 h; per tant, fora 
d’aquest horari, es podria aparcar.
Amb aquesta presentació, Salvador Ala-
pont confia en la bona predisposició de 

l’Ajuntament per avaluar aquest tema 
i buscar solucions a aquest problema 
del trànsit a Olesa i també creu en la 
necessitat de generar un debat públic 
sobre l’ús del transport públic a la nos-
tra vila.
Per la seva part, el regidor de Mobilitat, 
Josep Lluís Alonso, creu necessari adop-
tar mesures per impulsar l’ús del bus 
urbà al poble i considera que la proposta 
de TGO s’ha d’estudiar.

2009 tancat
La regidora d’Hisenda, Sílvia Holgado va 
explicar la manera en que es va tancar 
l’exercici econòmic del 2009. Al llarg de 
l’any passat, el consistori olesà va pre-
sentar un estalvi net positiu de 200,000 
euros, és a dir que el balanç entre els 
ingressos previstos i realitzats i les des-
peses previstes i realitzades ha estat 

positiu. Amb data del 31 de desembre, 
l’Ajuntament tenia un romanent negatiu 
de 1.600.000 euros, o per dir-lo d’una 
altra manera, els diners que tenia en 
caixa, què és el que es deu a proveïdors 
o en matèria d’inversions, i el que deuen 
a l’Ajuntament. Aquesta xifra es podrà 
reduir pràcticament a més de la meitat, 
un cop ingressi la part pendent dels FEIL 
o de la llar d’infants la Baldufa. La re-
gidora va comentar que amb aquestes 
dades, l’Ajuntament ha de continuar 
desenvolupant mecanismes en el con-
trol de la despesa, ser austers, i fins i 
tot suprimir potser algun servei, a més 
de, com marca la llei, corregir aquestes 
xifres de romanent negatiu en un termini 
de dos anys. 

Formació
El Servei de Promoció Econòmica de 

L’altre dia vaig tenir un dilema: no 
sabia si comprar el diari, veure les 
notícies a la tele, escoltar l’informatiu 
de la ràdio o directament passar de tot 
i encapsular-me en el micro món de la 
família i els amics. Confiava que la se-
gona opció m’anava a donar més ale-
gries que la primera, però tanmateix 
no sé si la tele, la ràdio o el diari van 
ser els responsables d’informar-me de 
totes les notícies que estan voltant pel 
món i que no paren d’explicar-me, des 
de la sociologia, la política i l’economia, 
aquesta realitat que ens toca viure per 
aquests temps. Algú va dir “parin el 
món, que em vull baixar” i vaig sentir 
aquesta sensació per un moment.
Amb motiu del Dia Mundial de l’Ai-
gua, l’ONU ha donat a conèixer una 
dada demolidora: les conseqüències 
relacionades amb el consum d’aigua 
no potable provoquen cada any més 
víctimes mortals a tot el món que 
qualsevol tipus de violència, inclosa 
la guerra. Mentrestant, el Papa defen-
sa al Vaticà pels múltiples casos de 
pedofília en resposta a les crítiques 
que rep la Santa Seu per ocultar abu-
sos sexuals de menors, quan l’onada 
d’escàndols s’escampa pels cinc conti-
nents. Els llocs per cometre atemptats 
suïcides han traspassat les fronteres 
de l’Orient Mitjà i ara qualsevol ciutat 
o poble són susceptibles d’una mort 
massiva decidida per una penya d’ide-
òlegs bojos.
A la nostra península, un de cada tres 
llars no pot afrontar despeses impre-
vistes i gairebé el 20% de la població 
espanyola ja està per sota del llindar 
de la pobresa, segons dades de l’any 
passat de l’INE. I a Olesa mantenim 
una alta taxa d’aturats que ja no 
saben, no on trobar, sinó on buscar 
feina.
Alhora, els nostres polítics comencen a 
preparar-se per a les eleccions munici-
pals del pròxim any, amb renovacions, 
“noves” propostes i moltes promeses 
dels candidats o els que volen ser-ho, 
intentant vendre les seves alacaigu-
des imatges a qualsevol preu. Ja que 
escric de polítics, m’han sorprès molt 
les conclusions d’una jornada inter-
municipal que va organitzar el Partit 
Popular en Esplugues, en les quals es 
reflecteix que “la immigració “sense 
adaptar” converteix Catalunya en 
una de les regions amb la taxa més 
elevada d’Espanya”. Per a una de les 
forces polítiques més importants del 
país, aquest tipus d’immigració “sense 
adaptar” la constitueixen “musulmans, 
subsaharians i africans com a resultat 
de la política lingüística del tripartit”. 
Sense paraules.
Hi ha notícies que et deixen sense 
paraules. En altres circumstàncies, 
hauria preferit que l’apagada del TDT 
que s’està produint, s’ampliï a tots els 
dispositius electrònics que facilitin que 
m’informi diàriament. Però com deia 
al començament, he optat per con-
tinuar informant i definitivament fer 
alguna cosa amb tot això que passa. 
“Al mundo le falta un tornillo...” deia 
aquell tango, i té raó.
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La columna de l'Ivan

l’Ajuntament ha rebut una subvenció per 
part del Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) que permetrà formar durant tres 
mesos olesans i olesanes en situació 
d’atur en aplicacions informàtiques de 
gestió, o bé com a auxiliars d’infermeria 
en geriatria i en l’atenció especialitzada 
als malalts d’Alzheimer. Es podran bene-
ficiar d’aquesta oferta formativa fins a 
45 veïns olesans. El curs que havia estat 
demanat però que s’ha denegat a Olesa 
és el de monitors socioculturals.
Els interessats poden accedir a la fit-
xa de preinscripció a la pàgina web 
de l’Ajuntament (www.olesam.cat) o 
a l’oficina de Promoció Econòmica, al 
carrer Salvador Casas, s/n.
 
Olesa cívica
Al primer ple presidit per la nova alcal-
dessa olesana, Magda Graells, celebrat 
el 25 de març es va aprovar definitiva-
ment l’esperada ordenança de civisme i 
convivència ciutadana mitjançant la qual 
es regulen els drets i deures dels olesans 
i olesanes en la via pública. Amb aquesta 
normativa es prohibeix i sanciona amb 
multes que van des dels 100 fins als 
3.000 euros els comportaments incívics 
com no respectar els drets reconeguts 
dels veïns, orinar en espais públics, 
fer grafits o pintades, o no respectar 
la correcte tinença d’animals, entre 
d’altres. L’ordenança no entrarà en vi-
gència immediatament, perquè s’ha de 
publicar degudament. Paral·lelament a 
l’ordenança, s’ha aprovat un reglament 
que recull la possibilitar de commutar les 
infraccions lleus per treballs en benefici 
de la comunitat. 
A més d’aquesta ordenança, també es 
va aprovar la moció sobre les assig-
nacions salarials dels càrrecs polítics. 
L’alcaldessa Magda Graells manté el seu 
mateix sou (aproximadament 45.000 
euros anuals), el sou del primer tinent 
d’alcalde, Jaume Monné es redueix fins 
equiparar-se al de Graells i les assigna-
cions dels partits polítics es redueixen 
substancialment. 

Premi
El proper divendres 16 d’abril s’acaba el 
termini per presentar-se al tradicional 

Premi Recerca Vila d’Olesa. El certamen 
és obert als interessats a fer una recer-
ca històrica relacionada amb el poble. i 
També hi podran participar els alumnes 
de l’ESO, batxillerat i cicles formatius 
de grau mitjà en la categoria “Premi de 
recerca lliure per a escolars” amb algun 
treball fet durant el curs escolar. Per a 
més informació, contacteu amb l’Ajun-
tament, tel. 93 778 00 50.

Inversió
La Generalitat va anunciar que invertirà 
586.000 d’euros per a construir l’enllaç 
de la C-55 a la rotonda de la Flora, 
dins del programa de 51 actuacions 
de millora i manteniment de la xarxa 
viària de Catalunya durant el període 
2010-2011.

Nova associació
L’Arrel Acció Cultural és el nom d’una 
nova entitat cultural olesana sense 
ànim de lucre. El seu objectiu és pro-
moure el coneixement i la preservació 
del patrimoni històric, artístic, cultural 
i etnològic de l’entorn olesà i fomentar-
ne la divulgació mitjançant la realització 
de conferències, exposicions, col·loquis 
i altres activitats, així com la publicació 
d’estudis i treballs d’investigació. Per als 
interessats a rebre més informació o col-
laborar-hi, la seva adreça electrònica és 
culturadarrel@gmail.com.

Circulació
El consistori olesà va aprovar una mo-
dificació de l’Ordenança municipal de 
circulació i seguretat viària del municipi 
i d’aquesta manera s’adequa a les nove-
tats de la Llei de seguretat viària.
El text, aprovat pel Congrés dels Di-
putats, i en el qual es basen les mo-
dificacions ara introduïdes, presenten 
sobretot alguns canvis substancials 
en les sancions i la retirada de punts, 
respecte de l’actualment vigent. Es 
tracta d’unes diferències que afecten 
directament l’Ordenança municipal de 
circulació i seguretat viària del municipi, 
i que obliguen a adaptar-la a la norma 
supramunicipal.
Algunes de les novetats que entraran en 
vigor el proper 25 de maig, són: 

Si Charles Darwin s’hagués dedicat a la política

Es trobaria un món senzill i alhora molt complex, un món on els colors 
clarament definits en les campanyes preelectorals es fonen en pactes i es 
dilueixen com un terròs de sucre en el cafè del matí.
Tanmateix no és la meva intenció analitzar la salubritat d’aquests pactes que 
fan que algú es pregunti si hi ha gaire diferència entre votar a l’esquerra o a 
la dreta. Més enllà figuren els grups extremistes, els quals em recorden un 
esquetx, crec de la Trinca, on un polític amb el braç dret alçat anava despla-
çant-se cap a la dreta de la pantalla mentre el seu discurs es radicalitzava 
tant que finalment desapareixia per tornar a aparèixer per l’esquerra, ara 
sí, amb el braç esquerre ben amunt i un discurs igual de radical però en un 
altre sentit.
Ara hem canviat d’alcalde a la nostra vila. No sé pas si de color primari o 
simplement de matís, però sí que és cert que hem canviat de gènere i això 
pot ser saludable. No em considero sexista i els qui em coneixen tampoc 
ho creuen; però ara com ara, i gràcies a moltes investigacions científiques, 
sabem que el cervell de la dona i de l’home funcionen de manera similar 
però amb petites diferències. L’home ha estat concebut i s’ha especialitzat 
per caçar, perseguir objectius clars i definits. El primer que fa un caçador 
davant d’un ramat d’ovelles és escollir la presa. Un cop fet, ja res el separa 
del seu objectiu. La dona té altres qualitats, una de molt important és el fet 
de poder veure amb perspectiva les situacions per poder analitzar la millor 
opció. Com a recol·lectora, sap treballar en múltiples fronts, ser pacient, 
podar i adobar i, a la fi, recollir els fruits.
En un programa que es va emetre a TV3 sobre la guerra de sexes es va de-
terminar que l’home no està dissenyat per fer de mare i la dona no ho està 
per fer de pare. No obstant això, i per avatars de la vida, quan toca fer-ho, 
es fa amb més o menys fortuna. Potser ara toca això, sembrar, adobar i 
recollir, cuidar el ramat, agafar perspectiva i visualitzar els problemes per, 
entre tots, trobar la solució.
Tanmateix un fet rellevant que vaig sentir en un debat sobre la igualtat de se-
xes era el fet que després de la revolució sexual i els moviments d’alliberació 
femení en queda encara un de molt gran: l’alliberament laboral. Aconseguir 
que les dones siguin dones, sense coartar el tarannà femení. 
Ara estem en un moment delicat, però aquest moment ja fa massa que dura. 
Massa gent aturada, massa empreses que tanquen, massa frustració, potser 
el canvi de gènere, la visió i la manera de fer femenina de la política, més 
que el canvi de color polític faran que els brots verds que tothom espera 
comencin a sortir.
Jo crec, no, millor dit, espero que la feina feta com a tàndem "socio-vergent" 
o el fet de tenir uns dirigents home-dona en la primera part de la legislatura 
estigui acompanyada ara d’una bona recol·lecció. Perquè d’això vivim tots. 
Ara hi haurà canvis al Casc Antic, alguns llargament demanats. Però no ha 
de quedar aquí. Desitjo el millor per a aquesta segona part de legislatura 
igual que desitjo el millor per al meu poble. 
Gràcies.

Ivan Carreira
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1) S’accelera el procés sancionador. El 
punts es descompten en menys de 30 
dies (fins ara no es retiraven fins al cap 
de set mesos). El ciutadà pot recórrer la 
sanció, però d’entrada se li hauran co-
brat els diners de la multa i se li hauran 
retirat els punts del permís. Si al cap del 
temps es demostra que tenia raó, ja se 
li retornaran. 
2) Pagament exprés de les multes i 
bonificació del 50%. En el procediment 
sancionador s’augmenta el descompte 
per “pagament ràpid” (abans de 15 
dies), que passa del 30% actual al 50% 
de l’import de la multa, que a més a més 
es pot pagar al mateix moment de la 
denúncia i amb targeta de crèdit. 
3) Per passar la ITV s’ha d’ensenyar 
l’assegurança obligatòria en cada ins-
pecció. 
4) Es permeten els detectors de radars, 
tant dels fixos com dels mòbils que van 
dins els cotxes patrulla, però en cap 
cas s’autoritzen els inhibidors, que són 
durament castigats amb 6.000 euros de 
multa per a qui els porti i fins a 30.000 
euros per als tallers que els instal·lin. A 
més, es retiren 6 punts del carnet. 
5) Deixa de ser obligatori portar els 
documents del cotxe, ja que ha de ser 
l’administració la que comprovi que el 
vehicle disposa de tots els permisos. 
6) No es perden punts en autopistes 
d’accés a ciutats i tampoc comporta 
pèrdua de punts l’excés de velocitat 
en les autopistes d’accés a les ciutats, 
limitada als 80 quilòmetres per hora 
en el cas de Barcelona, sempre que el 
vehicle no superi els 130 quilòmetres 
per hora. 
7) Parar al carril bus no resta punts, 
encara que el conductor pot rebre una 

multa. 
8) El govern ha de destinar tot el que 
s’hagi recaptat amb multes a polítiques 
de seguretat viària, com ara la supressió 
de punts negres. 
9) La grua no es pot endur cotxes de 
la zona blava. La llei sí que autoritza la 
retirada del vehicle quan estigui aparcat 
en un estacionament reservat a disca-
pacitats, fet que es considera una falta 
greu, igual que programar el navegador 
GPS mentre es condueix, amb multes de 
fins a 200 euros.

Col·laboració
La Biblioteca d’Olesa està col·laborant 
amb el projecte Passionàrium, que en-
globa totes les passions catalanes i que 
pretén ser un fons documental sobre el 
món de les passions. En aquest sentit, 
la Biblioteca cataloga totes les fotogra-
fies relacionades amb La Passió d’Olesa 
a la base de dades del Passionàrium, 
que serà un dels seus puntals. Aquesta 
col·laboració suposa per a la Biblioteca 
convertir-se en el centre de referència 
a l’hora de guiar els usuaris que vulguin 
consultar una extensa base de dades.

Atractiu turístic
El Consorci de Turisme del Baix Llobregat 
promociona La Passió d’Olesa fora del 
nostre territori per contribuir a augmen-
tar el nombre de públic a l’espectacle 
olesà. El cap de Promoció Econòmica, 
Josep Torrent, va explicar que La Pas-
sió s’ha inclòs dins de la pàgina web 
www.festacatalunya.cat, fet que farà 
promoure una mica més aquest es-
pectacle.

Primer ple presidit per Graells Foto: 08640
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L'entrevista

Foto: 08640

Des del 13 de març, Olesa té alcal-
dessa. Es diu Magda Graells i Casals i 
va ser la cap de llista de Convergèn-
cia i Unió de les passades eleccions 
municipals i, tal com estava pactat 
amb el tripartit del govern local, els 
últims 15 mesos de la legislatura 
la tindran al cap del Consistori. La 
Magda va néixer l’any 1940 a Can 
Sedó. Va estudiar per mestra, va 
fer les oposicions i va ser mestra 
al Daina-Isard i al CEIP Montserrat, 
on va acabar com a directora. Està 
casada amb l’Eduard i té una filla i 
una néta. Viu molt a prop de l’Ajun-
tament amb el seu marit, la seva 
mare de 94 anys i amb el Zhidu, un 
gos “quasi” fox terrier. Amb aquesta 
entrevista, intentem conèixer-la una 
mica més en profunditat, així com 
els seus plans per a la vila i el seu 
estil de gestió.

Pregunta: Per què es dedica a la 
política?
Resposta: Vaig plegar com a direc-
tora del Montserrat amb 68 anys, 
després de fer-ne 12 o 13 anys, i 
pensava dedicar-me a viatjar, però 
per qüestions familiars no ho he 
pogut fer. Havia arribat un punt en 
què la direcció de l’escola ja era molt 
burocràtica i jo sóc de les persones a 
les quals els agrada molt el contacte 
amb els alumnes i fer classes; així va 
ser com vaig plegar anticipadament. 
En un moment determinat va venir 
el Pere Planas per convidar-me a 
participar de la seva llista (Conver-
gència i Unió) i a partir d’aquí ja no 
he parat.

P: Li preocupa ser una alcaldessa 
de quinze mesos i no ser-hi des 
del primer moment?
R: No, no m’ha preocupat mai. A 
les eleccions del 2003, es veia ben 
bé que el grup socialista aniria per 
davant. Per a mi això no va ser cap 
sorpresa. Però a les eleccions del 
2007 sonava que hi hauria un em-
pat i es va considerar que s’havia de 
pactar. El Bloc Olesà ens va demanar 
si nosaltres volíem pactar amb ells i 
després, per diferents raons, no va 
ser possible. Ens vam ajuntar amb el 
Partit Socialista i sempre vam tenir 
clar que donaríem possibilitats d’en-
trar a altres partits, com Esquerra o 
Entesa i finalment, aquesta última sí 
que va formar part del tripartit.

P: Al ple del 13 de març, quan va 
assumir el càrrec d’alcaldessa, 
l’oposició va tenir bones parau-
les per a vostè. Creu que la dei-
xaran governar tranquil·la, sense 
atacs personals?
R: Crec que els atacs personals tin-
dran una mica de cura a fer-me’ls. 
Primer perquè em coneixen i d’alguns 
d’ells n’he estat professora, però al 
mateix temps perquè, encara que no 
hàgim pactat amb alguns d’ells, no hi 
va haver cap enfrontament tampoc. 
Per part seva hi va haver atacs com 
per exemple: “Sra. Graells, vostè 
no va fer això o això”. Però atacs de 
faltar-me el respecte, no crec que 
me’n facin.

P: Diu l’oposició que vostè he-
retarà un forat pressupostari de 
800.000 euros...
R: Això no és veritat. Nosaltres hem 
fet una quantitat de coses amb molt 
pocs diners. Hi ha hagut des del 2006 
fins ara una davallada de gairebé 2 

milions d’euros d’ingressos i s’han 
anat fent totes les coses exactament 
igual. Des que vam entrar a l’alcaldia 
ens vam plantejar com a equip de 
govern (a instàncies de la Regidoria 
d’Hisenda) que s’estava preveient 
que venien temps molt durs en què 
s’havia de començar a fer reflexions 
internes i de serveis. Això es va anar 
fent a poc a poc i ara tanquem per 
primera vegada un exercici, el del 
2009 en negatiu d’1,6 milions d’eu-
ros, que no són reals. Calculem que 
seran uns 700.000 els que tancarem 
en negatiu. A més de no tenir els in-
gressos que corresponen, ens deuen 
diners de la llar d’infants i del fons 
FEIL de l’any passat, que tampoc no 
estan acabats de pagar. Per tant no 
és real i no és forat. Cap dèficit no és 
agradable, però ens deixa un marge 
que no ens fa anar al sanejament i 
això ens dóna la visió que, ja que 
tanquem en negatiu, hem de ser 
molt rigorosos en tots els serveis 
que estem donant. Hem de veure 
quins són els que a partir d’ara po-
dem continuar i quins són els que es 
tancaran. Hem de fer una reflexió 
de cara al 2011 de poder tancar el 
pressupost, per deixar el mínim de 
dèficit per a les properes eleccions. 
Per nosaltres seria molt fàcil anar 
gastant i anar fent com fan altres 
ajuntaments.

P: Per exemple, el Parc Municipal 
està sense manteniment i l’Es-

cola d’Arts i Oficis es va quedar 
sense conserge. Considera que 
els retalls en serveis estan ben 
fets?
R: El que vam tenir molt clar és que 
tots els contractes que s’acabaven 
s’havien de tornar a fer, però molt 
a la baixa. Això s’ha parlat amb les 
empreses i algunes s’han posat a to 
i s’han ficat a la baixa. En el cas del 
Parc, no es va posar a la baixa i per 
tant sortirà amb una licitació amb 
un preu molt més baix del que es 
pagava. D’aquesta manera s’ha fet 
amb tots els contractes que s’estan 
acabant. A la llar d’infants Taitom 
també s’acabarà el contracte i serà 
revisat. I així anirem fent per tal 
d’evitar que tinguem un tancament 
massa negatiu. Són mesures que no 
són gaire agradables, i menys per als 
polítics que ens agrada donar i fer 
coses. El dilluns passat (22 de març) 
ens vàrem reunir amb l’interventor, 
el gerent i el secretari i vam dir “ser-
veis obligatoris que hem de donar 
i serveis no obligatoris”. A partir 
d’aquí, després de Setmana Santa, 
farem una retallada als serveis no 
obligatoris i alguns no es faran.

P: Quins no es faran?
R: Per exemple, el casal d’estiu que 
feia l’Ajuntament no el farem. L’any 
passat es va fer però vam tenir un 
dèficit perquè les AMPA s’han posat a 
organitzar casals d’estiu. Aquest any, 
vam intentar ajuntar totes les AMPA 

i coordinar-les amb l’Ajuntament 
perquè el casal d’estiu el portessin 
elles o l’Ajuntament. Algunes AMPA 
ja estaven compromeses amb em-
preses i hem decidit que ens retirem, 
perquè després de fer comptes ve-
iem que, així com hi ha altres serveis 
en els quals es compensa l’ingrés 
amb la despesa, el casal d’estiu no 
compensa. Vam tenir pocs alumnes 
l’any passat i un dèficit que creiem 
que hem de repartir en altres temes 
de l’Ajuntament. Finalment, el servei 
es farà però estarà a càrrec de les 
diferents AMPA de les escoles.

P: Les llars d’infants no munici-
pals, s’han quedat sense ajut per 
part de l’Ajuntament?
R: Les llars municipals reben una 
subvenció de la Generalitat. A Olesa 
hi havia mancança de places muni-
cipals a les llars d’infants i fa quatre 
anys, quan es va crear la Taitom, es 
va pactar amb les llars d’infants con-
certades i la laboral que els alumnes 
que no poguessin entrar a les llars 
municipals tindrien des de l’Ajun-
tament unes subvencions. Ara que 
està creada la nova llar, la Baldufa, 
i hi tenim 204 places municipals, 
no té sentit que nosaltres donem 
subvenció a les concertades i a la 
laboral. En aquell moment, aques-
tes llars ens van fer un gran favor, 
i van rebre la subvenció perquè no 
hi havia les places cobertes a nivell 
municipal. Un cop s’ha cobert a nivell 
municipal, es va veure convenient 
de retirar aquests ajuts per ajudar 
primer a la municipal. Al gener ens 
vam reunir amb les tres llars d’in-
fants perquè sapiguessin que aquest 
any no tindrien la subvenció. A partir 
d’ara, aquestes tres llars fan un ca-
lendari de matriculació i de preins-
cripcions totalment diferent al de les 
municipals.

P: Què es pot fer amb l’alt per-
centatge d’aturats al poble?
R: Les mesures que s’estan prenent 
actualment són de formació. Fa 
un any es va fer a Olesa un mapa 
socioeducatiu i tenim un nivell de 
titularització i de preparació baix. 
Ens trobem que moltes vegades 
que hi ha hagut ofertes a Promoció 
Econòmica, no les han cobert els 
nostres aturats perquè no estaven 
preparats. Per tant, hem d’apostar 
molt per una promoció de formació 
molt important per a tota la gent que 
està a l’atur.

P: Però la formació es veu com 
una qüestió a llarg termini...
R: No, perquè hi ha formació de 
sis mesos també. Per exemple i en 
relació a la generació de llocs de 
treball, si es desenvolupa el polígon 
de La Flora, esperem que vinguin 
empreses i no només magatzems, i 
que la problemàtica laboral a Olesa 
canviï. De totes maneres, el tema de 
l’atur no el solucionarem del tot fins 
que no tinguem gent ben formada i 
preparada.

P: Des de l’alcaldia, quins són 
els veritables problemes d’Olesa 
que vostè veu?
R: Els problemes reals són els que 
et vénen de la gent. Dins de l’Ajun-
tament vius molts dels problemes 
que la gent et ve a explicar i et pre-
pares una agenda per a cada dia i 
notes que el dia a dia supera la teva 

“Tenim moltes possibilitats 
d’encarar projectes i d’acabar els 
que tenim en marxa”
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programació. Perquè ha de haver-
hi una immediatesa amb la persona 
que et ve amb aquell problema... i 
pensar si tu, com a alcaldessa, pots 
trucar a un departament determinat 
i intentar solucionar el problema i no 
esperar que la solució per a tal o qual 
problema s’allargui més del temps 
necessari. Per tant, el que vius molt 
són els temes propers de la gent. 
Per exemple, actualment hi ha fa-
mílies que estan realment apurades. 
Abans dèiem “els immigrants”, però 

ara l’atur l’estem vivint amb gent 
d’Olesa de tota la vida.

P: De quina manera encara 
l’Ajuntament aquesta situació?
R: Amb ajuts puntuals. Ja fa temps 
que es paguen lloguers, viatges per 
exemple per anar al metge. A partir 
d’aquesta situació, totes les regido-
ries i departaments ens vam estrè-
nyer el cinturó d’entre un 20 i un 
25 i fins a un 40% del dia a dia, per 
apostar per la formació a Promoció 
Econòmica i per Serveis Socials. En 

Serveis Socials ens hem trobat amb 
una quantitat important de persones 
que no podíem esperar que arribes-
sin a situacions extremes.

P: Els propers quinze mesos de 
govern seran de continuïtat o 
tindrem algunes sorpreses?
R: Seran de continuïtat. Al meu estil, 
però de continuïtat amb el que hem 
treballat com equip de govern. Crec 
que hem d’estar molt contents amb 
el que s’ha fet fins ara, de tot els pro-

jectes que s’han tirat endavant amb 
els pocs diners que s’ingressen ac-
tualment. Amb el que tenim s’estan 
fent una quantitat molt important de 
projectes, impensables des de fa un 
cert temps a Olesa. Alguns quedaran 
acabats i altres per al futur. Crec que 
com a projecció, dins de quatre o 
cinc anys Olesa tindrà un gran canvi 
i haurà estat gràcies a la preparació 
d’aquests anys anteriors. No hi ha 
res que es pugui fer si no hi ha un 
projecte i una bona base abans.

P: On serà vostè, d’aquí a quatre 
anys?
R: No ho sé. Seré sincera: quan 
entrava en aquesta legislatura vaig 
dir que plegaria, i ara podria dir que 
“m’ho estic pensant”.

P: Després diuen que els polítics 
ens enganyen...
R: Però és que és veritat, hi ha tan-

tes coses interessants per fer, que 
un cop ets dintre... El que juga molt 
a favor és que em trobi bé; si tinc la 
salut com la tinc ara, no sé com m’ho 
plantejaré. En un any i mig poden 
passar moltes coses. És molt preci-
pitat dir alguna cosa avui. Realment, 
em plantejo les coses com si després 
les hagués de continuar; no penso 
en aquests quinze mesos. 

“I això és el que hem de fer: parlar 
amb uns i altres i veure quines coses 
es poden solucionar.”
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P: Com a alcaldessa, quina feina 
li agrada menys?
R: No hi ha cap cosa que no m’agra-
di.

P: I quines coses li agraden 
més?
R: El contacte amb la gent i viure el 
que es pot fer per Olesa. Tenim mol-
tes possibilitats d’encarar projectes 
i d’acabar els que tenim en marxa. 
A més a més, m’agrada aquesta 
intensitat de viure, des que entres 
a l’Ajuntament al matí fins que en 
surts al vespre. Encara que fora de 

la feina no desconnecti, visc la meva 
feina amb intensitat.

P: Quina cosa fa quan entra al 
seu despatx?
R: El primer que faig és mirar les 
signatures que he de fer, de manera 
que es puguin agilitar els processos 
de tota la documentació pendent de 
la meva firma. Un cop fet això, obro 
l’ordinador i començo la jornada. Pot 
ser que hi hagi una persona amb un 
problema urgent i el que faig és 
atendre-la. Després, continuo amb 
la programació diària.

P: Què fa quan s’enfada?
R: Quan m’enfado em poso molt seri-
osa i dic l’expressió “de cap manera”. 
I així, segons els meus amics, sóc 
inflexible. Tot i així, sóc una persona 
que em costa molt enfadar-me, però 
hi ha una cosa que no puc aguantar 
que és la mala educació.

P: Amb què és maniàtica?
R: M’agrada l’ordre però no sóc gens 
maniàtica. Dins del desordre dels 

meus papers i de les meves coses, 
m’agrada l’ordre.

P: Quin estil de gestió veurem a 
l’alcaldia?
R: Algunes persones que treballen 
a l’Ajuntament no coneixen l’entorn 
olesà. Per tant, tinc pensat d’em-
portar-me-les d’aquí a uns dies a 
voltar per Olesa. Vam començar 
amb el secretari, perquè conegui la 
Baldufa, Cal Candi, Can Llimona, etc. 
Crec que les persones que treballen 
a l’Ajuntament, sobre tot les que són 
de fora, han de conèixer en la pràcti-
ca allò sobre el qual estan treballant. 
Perquè a vegades es treballa sobre 
coses i no es té idea real del que són 
ni de la magnitud o la importància 
que poden tenir per a Olesa.

P: De quina manera es relaciona 
amb la gent del carrer?
R: Jo sóc de les que vaig a com-
prar. Normalment vaig un cop a la 
setmana al Mercat, generalment els 
divendres. I també sóc de les que 
compren al supermercat i t’hi trobes 

la gent i la gent t’explica coses, el 
que ha passat, què han vist, si han 
vist alguna cosa que no els va agra-
dar... A vegades quan surto de casa 
em costa mitja hora arribar a l’Ajun-
tament, quan hauria de ser-hi amb 
cinc minuts. I això és el que hem de 
fer: parlar amb uns i altres i veure 
quines coses es poden solucionar.

P: Per últim, ERC ha proposat 
una Catalunya independent i 
d’alguna manera, acabar amb el 
bilingüisme. Què n’opina vostè?
R: No crec que el bilingüisme a 
Catalunya s’acabi. Crec que com més 
idiomes tinguem, millor. Indubtable-
ment, el català ha de prevaler i tota 
la gent que vingui aquí ha d’aprendre 
a parlar català. Jo no sóc de la idea 
que s’hagi d’acabar amb una llengua 
per tenir-ne una altra. Jo he estat 
limitada pels idiomes i crec que sa-
ber-ne s’ha de valorar. Quan viatges 
fora de Catalunya, amb l’espanyol et 
pots defensar, però amb el català 
costa una mica que t’entenguin. Però 
l’anglès és vital i si no en saps fas 
un ridícul molt gran amb les gene-
racions actuals, que considero que 
han d’estar preparades en més d’un 
idioma. Una persona amb la menta-
litat de dos idiomes té la capacitat 
per ampliar a més llengües.

“Aquest any no farem casal d’estiu, 
l’organitzaran les AMPA de les 
escoles”

Foto: 08640
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A títol personal
Perfum
“A mi aire” de Loewe.

Restaurant favorit
L’especialitat de qualsevol restaurant.

Sortida favorita
Anar a contemplar el mar de Sitges.

Marques de roba i calçat
No en tinc de preferides.

Maquillatge
Utilitzo crema de nit i poc maquillatge. Normal-
ment, Lancôme.

Estiueja a...
A Sitges quan puc, però ara fa dos anys que no 
puc anar-hi perquè estic una mica limitada per 
la família, sobretot per la meva mare que té 94 
anys.

Cotxe
En tinc, però fa anys que no condueixo.

Periòdic preferit
Estic subscrita a La Vanguardia.

Programa de televisió
“Informe semanal”

Programa de ràdio
Les tertúlies de la COM i d’Olesa Ràdio.

Equip de futbol
Barcelona.
 
Música
Música clàssica, obertures d’òpera o música mo-
derna, segons el meu estat d’ànim.
 
Un desig
Tenir salut.

P: Li diré una paraula i vostè em respon amb 
una altra, la primera que li vingui al cap. 
Li sembla bé?
R: Sí.

P: Catalunya
R: Endavant.

P: CiU
R: També, endavant.

P: Bloc Olesà
R: Depèn.

P: Esquerra
R: Pactista.

P: Partit popular
R: Educat.

P: POI
R: Sense comentaris.

P: PSC
R: Companyerisme.

P: Entesa dels Olesans
R: També, companyerisme.

P: Ajuntament d’Olesa
R: Difícil.

P: Escola Montserrat
R: Preferida.

R: Olesa de Montserrat
P: M’encanta.

A boca de canó
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Correu

Precursors en la vinya ecològica Fotos: CMRO

Manifest
En el ple del dia 13 de març es va proce-
dir a fer el canvi d’Alcaldia. En aquest ple 
l’Alcalde sortint Sr. Jaume Monné i Du-
eñas va fer unes manifestacions públiques 
envers a la plantilla de l’Ajuntament i al 
Comitè Unitari de Treballadors. Primer, 
va recordar a la plantilla de treballadors 
de l’Ajuntament que el context de crisi 
obligarà a l’Equip de Govern a prendre de-
cisions no sempre agradables, i els quals 
va demanar evitar conflictes i apostar pels 
pactes, i que es revisaran el serveis que 
no siguin obligatoris; segon, que els tre-
balladors obliden tot el que l’Ajuntament 
ha fet per ells, com respectar els pactes 
adquirits per l’equip de govern anterior, 
encara que no estiguessin signats; tercer, 
que els representants dels treballadors 
solament hem buscat la confrontació.
Sr. Ex alcalde Jaume Monné i Dueñas:
Primer, la plantilla de l’Ajuntament ja 
està cansada que a cada moment es faci 
esment del tema de la crisi, qui més qui 
menys la pateix, el que no la deu patir 
és vostè, amb un sou quan era alcalde 
de 75.000 € anuals. Abans de prendre 
decisions poc agradables com vostè ma-
nifesta, i de revisar llocs de treball de la 
plantilla, potser que comenci a prescin-
dir dels cinc càrrecs de confiança, atès 
que tenen un cost aproximat de més de 
300.000 € anuals. Segon: només faltaria 
que l’Ajuntament no compleixi amb els 
acords pactats entre els treballadors i un 
altre equip de govern, el que sí que és 
cert és que després de moltes reunions i 
enfrontaments varem poder cobrar el que 
vostè i el seu equip de govern de principi 
ens volien negar. Els treballadors han de 
cobrar el que han treballat, que al cap i a 
la fi era el que es reclamava. Tercer: els 

representants dels treballadors mai han 
buscat la confrontació; qui sí l’ha buscat 
és vostè i les persones que va designar 
com a representants de la corporació amb 
les negociacions, amb la excusa de la cri-
si s’han endarrerit  pagaments, no s’han 
destinat als pressupostos municipals els 
diners acordats i signats, així com s’han 
mantingut actituds en contra d’alguns 
treballadors que al final per la via judicial 
ens han donat la raó als representants 
dels treballadors.
Sr. Monné: després de tot i encara que ha 
deixat als treballadors sense lot de Nadal, 

sense aperitiu, i per acabar sense aigua, 
no tenim rancor, i li desitgem el millor en 
la seva nova etapa. I ara, aprofitant la 
Setmana Santa, resem perquè vinguin 
temps millors.
Comitè unitari de treballadors/es de 
l’Ajuntament d’Olesa

Vinya ecològica
Als olesans els pot interessar saber que 
a Olesa som precursors en el tema de la 
“vinya ecològica”. No érem precursors de 
res des de la primera representació de 
La Passió, així que cal felicitar-nos, però 

caldria una apreciació prèvia. Tradicional-
ment es fa referència, molt especialment 
aquí a Olesa, a una vinya, com a una zona 
campa dedicada al conreu de la vinya, o 
ceps (soca de la vinya). Després que la fil-
loxera assolà els vinyars europeus al final 
del segle XIX, va predominar el conreu 
d’arbres fruiters i especialment, l’olivera. 
Avui dia se va a la vinya quan en realitat 
van al olivar.
Sigui com sigui, estem parlant d’una vi-
nya ecològica, en aquest cas, en fase de 
projecte i d’incipient realització a la zona 
coneguda com “Collet de Sant Joan”. La 
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parcel·la en transformació, quasi 5 hec-
tàrees, fins no fa gaire, era arbrada amb 
gran nombre d’oliveres i altre arbres 
fruiters. No era treballada a l’actualitat, 
però tenia totes les característiques d’una 
“vinya-olivar” de les tradicionals al nostre 
terme. Maquinària pesada la ha arrasat 
fins a límits incomprensibles, efectuant 
una esplanada descomunal, provocant 
uns talussos visibles des de Montserrat. 
Ha desaparegut una servitud de pas ca-
dastral antiquíssima que portava fins a 
la Creu de Saba (patrimoni de tots els 
olesans). El lloc actualment presenta un 
aspecte fantasmagòric. Però podem estar 
tranquils, ja que aquesta transformació 
s’està realitzant segons un projecte pre-
sentat i aprovat pels tècnics i beneit pels 
polítics del nostre Ajuntament.
Com es pot utilitzar la terminologia “eco-
lògica” quan s’arrasa tant brutalment el 
medi natural, encara que sigui per fer 
hi una “vinya ecològica”? No cal dir que 
l’esmentada esplanada dona que parlar i 
fer tot tipus d’especulacions i no pretenc 
anar més enllà ara per ara. Cal esperar 
com evoluciona el “projecte” i anar apre-
nent com es fa una “vinya ecològica”. Això 
ja es normal quant s’és precursor amb 
alguna cosa. Jo personalment crec que 
aquests experiments estan molt escaients 
als Monegros, nosaltres ja ho tenim molt 
clar des de fa 2.000 anys.
Jaume Morera Guixà
Vocal de la Junta Directiva del Centre 
Muntanyenc i de Recerques Olesà

A l’Equip de Govern de CiU a 
l’Ajuntament d’Olesa
Com a simpatitzants i votants de CiU, lle-
gim el “Parlem-ne” local del passat mes 
de novembre i pel to que parlen la Mercè 
i la Mireia notem el desànim que com-
porta la responsabilitat no compartida i 
la falta de col·laboració i civisme en les 
tasques de govern a la nostra vila per part 
d’alguns ciutadans. És cert, però també 
és cert que a ciutadans de bona voluntat 
ens consta d’entendre i acceptar certes 
coses que han passat i passen al nostre 
Ajuntament.
En Ramon Pons, persona bregada per la 
lluita laboral de posar en marxa projectes 
industrials, que comporta no el ser efici-
ent, sinó que cal ser resolutiu i fins i tot 
agressiu, defensant els interessos de la 
seva empresa en la que se sent identifi-
cat, perquè segurament compta amb un 
equip de tècnics i directius responsables. 
Per això ens sorprèn el seu escrit a les 
pàgines centrals: però Ramon, ens dius 
que l’Ajuntament va donar permisos per 
a construir que no complien la normativa 
legal, amb la confiança que en el temps 
ja s’arreglaria...? Que el possible respon-
sable ja està imputat en un procés penal, 
com arquitecte, i els polítics que ho van 
aprovar no tenen cap responsabilitat? Per 
què has de ser tu qui un cop més hagi 
d’apedaçar-ho, desentortolligar la troca 
que altres van malmetre o enredar? No 
et recordes els deu anys que van passar 
entre Normes Subsidiàries i el Pla General 
d’Urbanisme, on denunciaves el desori ur-
banístic que hi havia a la nostra vila, amb 
fets consumats, tolerats per aquells que 
els senyors del PSC que manaven ales-
hores? És per tot això que us van oferir 
el pacte, perquè desencalléssiu de nou el 
carro que uns irresponsables van encallar 
fins l’eix de la roda.
Militants de CiU van expressar la discon-
formitat amb aquest pacte, però respec-
tant l’opinió de la majoria. Els quedava 
l’esperança que podia funcionar; per als 
del PSC sí els ha funcionat, només cal 
llegir el seu “Olesa es transforma”, ells ho 
han fet tot, i fins i tot, han solucionat de-

finitivament el problema del carrer Alfons 
Sala!!! És un viatge a un món nou! Gràcies 
a ells i a la “resta de forces polítiques de 
l’Equip de Govern” a Olesa de Montserrat 
tot va sobre rodes. Llegir el vostre “Par-
lem-ne” és preocupant, llegint “Olesa es 
transforma” resulta tot flors i violes.
De veritat creieu que sempre hem de ser 
l’ase dels cops? Olesans: penseu a l’hora 
del vot: NO a un equip de no treballar i 
només saber pactar amb un equip que 
governa; SI al vot d’una oposició que 
treballa i fa feina.
Convergents penedits i deu firmes més

Parc Municipal
Primer de tot vull agrair als jardiners que 
han estat al càrrec del Parc Municipal fins 
fa unes poques setmanes per la seva tas-
ca realitzada. També vull posar de mani-
fest que abans de l’acomiadament potser 
caldria fer una valoració de les tasques 
que duien a terme aquestes persones 
i intentar minimitzar els efectes de la 
desaparició d’aquests llocs de treball: els 
voltants de Cal Mané s’han convertit en 
un enorme “pipi-can”, ja sé que és una 
qüestió de civisme, però també és cert, i 
tots ho sabem, que un espai net sempre 
es respecta molt més que un de brut.
Ja fa aproximadament dos anys, vaig 
entrar una instància parlant del tema 
dels pollancres (no plataners) que hi ha 
al Parc Municipal, arbres que, a la prima-
vera, provoquen greus problemes per a 
les persones que pateixen asma i altres 
problemes respiratoris. Vaig sol·licitar la 
substitució d’aquests arbres per altres de 
fulla perenne, així s’aconseguia solucionar 
problemes de salut, problemes econòmics 
(reducció de despesa, ja que no s’haurien 
de recollir les fulles) i problemes de con-
taminació acústica, ja que s’utilitzen eines 
molt sorolloses per aquesta tasca.
Això no és tot, hi ha espais del Parc Muni-
cipal on la gespa es podria substituir per 
arbustos, ja que la gespa ocasiona molta 
despesa, no tan sols d’aigua, sinó també 
de manteniment, ja que a l’estiu s’ha de 
tallar sovint, s’han d’utilitzar tallagespes 
que comporta despesa amb benzina etc. 
Potser si s’haguessin posat en marxa 
mesures d’aquestes característiques, ara 
no caldria acomiadar-nos d’unes perso-
nes que estaven duent a terme una molt 
bona tasca.
Per altra banda, en el carrer Miquel Coll 
i Alentorn a l’alçada de l’entrada al pàr-
quing municipal que hi ha dins del parc 
municipal, els vehicles aparquen a la vo-
rera. El problema és que a l’altre banda 
els cotxes també aparquen i els vianants 
estan obligats a passar pel mig de la 
carretera. Si surts del pàrquing direcció 
carrer Miquel Coll i Alentorn hi ha un se-
nyal on diu que no es pot aparcar, però 
la indiferència és absoluta. Les hores que 
aparquen els cotxes a la vorera és sobre-

tot al matí, en horari d’oficina, els pares 
han de passar amb els seus nens pel mig 
del carrer. Potser algun dia no està ple, 
però en general, sempre ho està.
A.B.

La cara i la creu
La nostra carta és, evidentment, per fe-
licitar l’equip del 08640. I hem de fer-ho 
doblement: En primer lloc us felicitem per 
la tria “per fi” d’un hereu per a la secció. 
I ens felicitem no tan sols per que “per 
fi” heu escollit un noi, sinó també perquè 
ha estat escollit sens dubte pels seus 
mèrits personals més enllà dels seu “sex 
appeal”. Sense desmerèixer els encants 
físics de l’Albert!
I en segon lloc i sense que serveixi de 
precedent, i tot i ser conscients que estem 
anant més enllà de les nostres frívoles 
aportacions habituals, també volem feli-
citar la revista per l’entrevista al senyor 
batlle (ex-batlle). Per haver-nos mostrat 
el que és tenir barra (i no precisament de 
pa): com pot algú en els temps que corren 
(cal recordar que Olesa és el poble amb 
la major taxa d’aturats de la comarca) 
parlar tan frívolament del seu sou i de la 
seva necessitat de recórrer a una segona 
ocupació  per mantenir el seu nivell de 
vida ara que deixa l’alcaldia?
En fí, podem ser gordes, fondones, i anar 
mal depilades, però avui també estem in-
dignades.
Les tres dones que mai arribarem a ser 
pubilles

La Passió
L’altre dia vaig sentir una persona que 
preguntava què ha donat La Passió al 
poble d’Olesa. Aquesta pregunta em va 
fer reflexionar i aleshores vaig ser jo qui 
es va fer la pregunta.
Era molt petita quan vaig començar a ser 
col·laboradora de La Passió i allà cada diu-
menge veia uns senyors molt seriosos, 
entre ells el meu pare, Gaietà Dalmases, 
Enric Camats, Joanet l’emblanquinador, 
etc., fent una gran gatzara no descurant 
la seva tasca de tramoistes, després de 
l’Entrada de Jerusalem tots escombraven, 
cosa que quasi segur que no havien fet 
mai a casa seva; vaig pensar que allà dins 
hi havia d’haver alguna cosa que xuclava 
a les persones per treure-les les cabòri-
es i fatiga setmanal i trobar un caliu de 
relaxació i amistat.
He anat creixent dins d’aquesta associa-
ció, he estat en diversos àmbits i en tots 
he gaudit, però el que més m’ha frepat 
és el nombre de coneixences i perquè no 
també, d’amistats que he fet. Això et fa 
molt ric, aprens a escoltar i a respectar 
idees molt diverses.
Quan he passat moments difícils, mai 
m’ha faltat els ànims i l’ajuda de molts 
col·laboradors. He anat d’espectadora del 
Drama Sacre i he de dir que moralment 

he sentit una espècie d’aiguabarreig 
en aquells moments que tens un xic 
ofuscs.
Ara comprenc aquells guirigalls que orga-
nitzaven el meu pare i els seus companys. 
Què més puc demanar a La Passió, si com 
deia Judes “m’empresonat”.
Maria Mercè Boada

Llars d’infants
Les llars d’infants Santa Maria, Escolàpies 
i Roda Roda ens han enviat el següent 
comunicat de premsa:
“Benvolgudes famílies: us volíem informar 
que les llars d’infants Escolàpies, Santa 
Maria i Roda Roda iniciaran el seu procés 
de preinscripció en dades diferents a les 
que recull la normativa i els fulls que ha 
imprès l’Ajuntament. I que per tant els 
criteris de baremació també seran dife-
rents i només afectaran a les tres llars 
esmentades. Per a totes les famílies que 
esteu interessades en fer la preinscripció 
en aquests tres centres sapigueu que el 
període serà del 26 d’abril al 7 de maig 
(ambdós inclosos). Per a més informació 
truqueu als centres: Escolàpies (tel: 93 
778 0296), Santa Maria (tel: 93 778 1992) 
i Roda Roda (tel: 93 778 7449).
Llar d’infants Escolàpies, Santa Maria i 
Roda Roda

Aquagym
En resposta a la carta oberta a la Regi-
doria d’Esports per un grup d’alumnes 
de l’Escola Esportiva, hem de contestar 
que: la Regidoria d’Esports, dins de la 
seva tasca de millorar contínuament el 
servei que ofereix, va passar d’ofertar les 
activitats per a adults de forma individu-
al a un abonament multiesport que dona 
peu a utilitzar tots els serveis i en tots els 
horaris, cosa que ha millorat sensiblement 
l’assistència i matriculació de les matei-
xes. S’ha de pensar que Olesa augmenta 
la seva població i l’oferta ha d’augmentar 
(si es pot) o canviar per donar lloc a que 
tothom pugui gaudir de l’oferta esportiva 
municipal, tot i així s’està treballant cada 
dia, perquè en un futur es millorin i aug-
mentin les nostres instal·lacions.
En el cas particular dels dilluns, de 20.30 a 
21.30 h en la classe d’aquagym, si és cert 
que hi ha hagut dies puntuals en que s’ha 
rebassat el fòrum màxim d’assistència, 
però aquest ha estat resolt modificant els 
continguts de la sessió, perquè a pesar de 
que hi ha més horaris durant la setmana 
per a realitzar aquagym, aquelles perso-
nes que hi assisteixen assíduament no ha-
gin de canviar de dia, horari o activitat, ja 
que en aquella mateixa hora es pot anar 
a aeròbic o musculació/fitness, i en el fet 
que hi ha un total de 8 horaris diferents 
setmanals per fer aquagym.
Les quotes en cap moment s’han variat 
per l’augment de la qualitat del servei, 
sinò pels augments anuals establerts.
En quan al temps de la sessió, aquest 
s’ha disminuït en 10 minuts (cosa que 
representa un 15% i no un 25%) ja que 
els monitors que fan classes continuades, 
necessiten un temps mínim, per fer el can-
vi de material. Totes les activitats tenen 
el seu monitor, i en algun cas, aquest es 
dobla, l’espai i les instal·lacions són les 
que tenim en l’actualitat i la quantitat de 
material és suficient i cada any s’inverteix 
en augmentar-lo i reposar-lo
Regidoria d’Esports

De tot una mica
Es llegeixen coses curioses, per exemple, 
al 1911 el senyor batlle fa saber al Con-
sistori “haver dirigit al comitè d’aviació 
de Barcelona, oferint lloc per aterratge a 
aquesta vila, cas de necessitar-lo l’avió, en 
el seu recorregut del Tibidabo a Manresa, 
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que tindrà lloc el dos d’abril proper”. Els 
reunits ho troben bé. Enlairar-se del Ti-
bidabo? Aterrar a Olesa? A quin camp? 
Sembla que això no es pugui realitzar, per 
manca d’espais. Recordem que el primer 
vol d’avió a Barcelona i a Espanya va ser 
l’11 de febrer de 1910, aquest any n’ha 
complet 100, segons noticies de TV 3.
Al juliol de 1911 es compra una màquina 
Estrella per desinfecció de roba de malalts 
epidèmics pel cost de 500 pessetes, té un 
descompte del 9 % si es paga al comptat. 
I es va comprar al comptat.
Agost del mateix any, 1911. Es fa saber 
la mort del metge Antoni Blanxart i Grau 
i la necessitat de cobrir la vacant. La 
Corporació per unanimitat manifesta el 
seu condol per la mort de l’expressat 
senyor i anomena el seu fill Emili per 
substituir-lo. El senyor Antoni Blanxart 
i Grau, casat amb la senyoreta Escolàs-
tica, varen tenir cinc fills: Emili, Daniel, 
Pilar, Carme i Mercedes. El senyor Emili 
va ser metge d’Olesa fins el 19 de gener 
de 1958, data en que va morir. El senyor 
Daniel va ser enginyer industrial, va des-
envolupar la seva professió a Terrassa, 
on en va ser molt apreciat, i ja jubilat, va 
viure a Barcelona. Va morir el dia 19 de 
desembre de 1965. Les senyoretes Pilar 
i Carme, varen casar-se i varen anar a 
viure a Amèrica; la  senyoreta Mercedes 
va restar soltera i va regentar una fàbrica, 
herència dels seus pares, de gasoses i 
sifons, situada al mateix carrer St. Josep 
Oriol de la nostra vila.
Es paguen varies factures, una al Sr. 
Ramon Sunyer, fuster, per fer un taüt 
per a pobre, 16 pessetes i també al fus-
ter Joan Cascante per la construcció de 
dos taüts per a pobres, 22 pessetes i una 

factura a la vídua Blanxart, per treballs 
del difunt marit durant el primer trimestre 
d’enguany.
L’abril de 1912, el regidor doctor Francesc 
Carrera Lamic, (un carrer porta el seu 
nom, però equivocat) demana la paraula 
per dir que el Sr. alcalde és un cacic, lle-
gint la definició del que significa la paraula 
cacic. Examinant actes, diu el regidor, que 
l’expedient d’execució de deutors, se’n va 
fer pagar a uns i a altres no, i que s’ha 
verificat remoguda d’empleats  sense 
necessitat ni motiu, deduint amb tot 
això, que els actes de l’alcaldia, són de 
caciquisme. L’alcalde Sr. Joan Tost Pavia, 
contesta que el que s’ha dit, ja s’ha dis-
cutit en una altre ocasió i per consegüent, 
no s’ha d’obrir una nova i estèril discussió 
i que no és el concepte de cacic en que 
el poble el té.
Lluís Duran i Duran

Areny del Molí
El dissabte 20 de març vaig anar a l’Areny 
del Molí a netejar el riu (projecte “Fem 
dissabte”), amb alguns amics. Quan vem 
arribar, varem trobar els antics bancs de 
pedra i les boles de pedra que abans hi 
havia a la Rambla, allà al mig, com un 
“abocador”. Ens vem sorprendre molt.
Noèlia Sanahuja

Van fer “dissabte”
El passat dissabte 20 de març una trente-
na de voluntaris van participar activament 
de la jornada “Fem Dissabte!” impulsada 
per Projecte Rius-Associació Hàbitats i or-
ganitzada a Olesa per Revolució Verda-Jo-
ves d’Olesa i la regidoria de Medi Ambient 
de l’Ajuntament d’Olesa. La jornada de 
treball, que va transcorre sense incidents, 

Correu (cont.)

El relleu en l’Alcaldia d’Olesa
El dissabte 13 de març es va celebrar 
a Olesa un Ple extraordinari amb mo-
tiu de la dimissió de Jaume Monné, 
alcalde del PSC, i el nomenament de 
Magda Graells, de CiU, com a nova 
alcaldessa. 
Des del Bloc Olesa tenim poques coses 
a dir del discurs de comiat de l’exal-
calde, ja que no volem estendre’ns en 
assumptes com la negativa a reconèi-
xer els propis errors  i a imputar-los a 
qualsevol altre: a membres de l’anterior 
legislatura -del seu mateix partit-, a qui 
no ha governat o als  funcionaris. Fins 
i tot va vessar acusacions sense cap 
mena de prova i sabent positivament 
que són mentida. Finalment vam assistir 
a un altre deplorable intent de justificar 
el seu sou. Pel que fa a nosaltres, el Bloc 
Olesà, ens va acusar de voler destruir 
l’Equip de govern. I malgrat respectar 
la seva opinió, també apel·lem al dret 
a defensar-nos tot dient que això està 
molt lluny de la veritat. Nosaltres hem 
fet i fem la nostra feina amb gran de-
dicació i treball, som una oposició que 
treballa molt  -i això ho va reconèixer 
i li ho agraïm- i totes les posicions que 
defensem són el resultat d’una acurada 
anàlisi, fruit d’aquest treball i del que 
nosaltres creiem que pot ser el millor 
per a Olesa. Podem equivocar-nos, i 
nosaltres sí que ho reconeixem, però 
sempre ens empeny l’esperit de fer el 
millor per a Olesa.
Des del Bloc Olesà, fa 33 mesos, des-
prés de les darreres eleccions,vam 
oferir a Magda Graells i al seu grup 
l’alcaldia, perquè consideràvem que 
podíem treballar per fer possible una 
Olesa millor, a partir d’un projecte 
sustentat en quatre eixos essencials: 
1) Participació dels ciutadans en les 
decisions polítiques i en les qüestions 
públiques. El respecte escrupolós i la 
potenciació, per damunt de tot, de les 
entitats i associacions cíviques. Pensem 
que en aquests 33 mesos aquesta feina 
no s’ha fet, i potser ara seria un bon 
moment per reprendre aquest repte; 
2) Política urbanística restrictiva perquè 
no volem que Olesa segueixi creixent 
irracionalment, com ens sembla que 
ha fet en els darrers anys, sinó co-
herentment per construir l’Olesa del 
benestar i de les persones. I aquesta 
segona condició tampoc s’ha acom-
plert; 3) Reorganització en profunditat 

de l’administració municipal, perquè 
la seva estructura s’ha mostrat inefi-
cient. Aquesta feina s’ha de fer sense 
enfrontaments amb els treballadors. 
Nosaltres no ens creiem l’acusació de 
l’alcalde, en aquesta mateixa sessió, 
quan parlava de la voluntat d’enfron-
tament dels treballadors municipals.  
En aquest tercer punt tampoc s’ha fet 
bona feina, i 4) Finalment, l’Ajuntament 
ha de ser un  agent econòmic i dina-
mitzador bàsic, i en el context de crisi 
que estem vivint això encara és més 
rellevant,. Olesa no ha de ser la ciutat 
dormitori en què l’estan convertint, sinó 
una ciutat per viure i treballar. I això 
seria més factible si des del consistori 
es prengués consciència que a l’Olesa 
dels 2000 aturats calen polítiques que 
facilitin la recuperació econòmica.
33 mesos després, des del Bloc Olesà 
seguim pensant que aquests projectes 
són els que Olesa necessita i per això, 
des de l’oposició que treballa incansa-
blement, ens oferim a col·laborar a fer 
realitat totes aquestes propostes. I si 
els projectes de Convergència i Unió 
no van per aquest camí i es produeixen 
discrepàncies entre nosaltres, dema-
nem a la senyora Graells que ens escolti 
abans de prendre les seves decisions. 
Perquè fins i tot des de la discrepància 
el nostre punt de vista i el nostre treball 
li poden ser d’utilitat, a ella, al seu grup 
i, sobretot, a Olesa. Només ens resta 
desitjar que en aquests 13 mesos de 
mandat que queden es faci bona feina 
per Olesa i per als olesans.
Bloc Olesà

Aclariment
En informacions publicades pel Bloc 
Olesà es dóna a entendre que la Re-
gidoria de Solidaritat i Cooperació ha 
malgastat els diners de l’Ajuntament 
per assumir el cost d’un curs formatiu 
sobre “Gestió de projectes de coope-
ració internacional i desenvolupament” 
impartit a les entitats olesanes interes-
sades principalment en projectes de 
cooperació i desenvolupament. Com ja 
és habitual, els regidors del Bloc Olesà 
tornen a faltar a la veritat.
Aquests tallers, que s’anomenen 
“d’identificació i formació de projectes 
de cooperació al desenvolupament”, 
van ser impartits per docents de 
l’empresa Avalua. Aquest curs es va 
celebrar els dies 7 i 14 d’octubre i va 

ser impartit per Imma Bertina i Rams, 
experta en cooperació internacional, i 
Núria Camps i Vida, gerent del Fons 
Català de Cooperació fins a l’any 2006 
i actualment directora de la consulto-
ria Avalua, anàlisi i desenvolupament, 
ambdues amb un currículum extens 
en temes de cooperació internacional 
i, per tant, personalitats de reconegut 
prestigi en aquest àmbit. 
Els tallers estan valorats en 2.320 € 
dels quals el 50 % ha estat finançat 
per l’Agència Catalana de Cooperació 
al Desenvolupament de la Generalitat 
(ACCD) i l’altre 50 % per la Direcció de 
Relacions Internacionals de la Diputació 
de Barcelona. De la qual cosa es dedu-
eix que les entitats d’Olesa han rebut 
una formació impartida per persones 
de reconegut prestigi universitari a cost 
zero per a la nostra administració.
Aquesta formació es va proposar en el 
decurs del Consell Sectorial de solida-
ritat, que va donar-hi el vistiplau. De la 
mateixa manera, l’avaluació del curs per 
part dels assistents va ser molt positiva 
i van demanar la continuació d’aquests 
cursos i, fins i tot, van fer propostes de 
temes que els resultarien interessants 
en una edició per al proper curs. Per 
tant, des de la Regidoria de Solidaritat 
i Cooperació, es continuarà treballant 
en la línia d’aconseguir recursos de les 
administracions supramunicipals per-
què les entitats olesanes puguin gaudir 
d’esdeveniments com aquest i millorin, 
en qualsevol aspecte, la qualitat de vida 
dels ciutadans i ciutadanes d’Olesa. 
Ens agradaria que el Bloc Olesà co-
mencés a mirar les coses de forma 
constructiva i deixés de manipular la 
informació per treure’n un rendiment 
electoral. Això no és treballar per Olesa, 
això és utilitzar la informació i la gestió 
en benefici propi.
Regidoria de Solidaritat i Cooperació de 
l’Ajuntament d’Olesa

Seguridad
Año tras año el presupuesto que destina 
nuestro gobierno local a seguridad es 
inferior, siendo la reducción para este 
año de un 20%, a pesar de que la policía 
no dispone de los medios necesarios 
para realizar su trabajo y hacer frente 
al aumento de la delincuencia. Aunque 
nuestro regidor, Víctor Serrano, diga 
lo contrario, mis informaciones son, 
que en 2009 nuestra policía recogió 

En petit comité

va durar aproximadament dues hores i 
mitja en les quals es va netejar la riba 
del riu Llobregat a l’altura de l’Areny del 
Molí i el camí de canyes que va a Vilapou. 
Els participants, que van recollir una gran 
quantitat de deixalles, van poder obser-
var l’estat de degradació de certs punts 
de l’entorn de ribera, així com constatar 
l’acumulació de brutícia fruit d’una manca 
de sensibilitat dels usuaris i una falta de 
manteniment i gestió. De fet, aquesta jor-
nada es podria repetir setmanalment. Cal 
destacar la col·laboració de l’Agrupament 
Escola Sant Bernat de Claravall, que altre 
cop van respondre a la crida participant 
amb una de les seves branques de nens i 
nenes, que van poder gaudir d’una jorna-
da de sensibilització ambiental, valorada 
positivament.
Des del col·lectiu de joves ecologistes es 

fa un balanç positiu de la jornada, que es-
pera una major resposta de cara a prope-
res edicions. Malgrat això, des de l’entitat 
es creu que la difusió, responsabilitat de 
l’Ajuntament, ha estat més aviat minsa i 
tardana, i no ha arribat pràcticament a 
la ciutadania.
Revolució Verda - Joves d’Olesa

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comentaris, 
rèpliques i suggeriments d’interès general, 
respectuosos cap a les persones i institu-
cions), i es reserva el dret de publicar-les i 
resumir-les si és necessari. Els articles que 
no es publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edicions. Les 
cartes per a aquesta secció han de signar-se 
amb el nom i cognom de l’autor, DNI, telèfon i 
adreça. S’han d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 
36 o a l’a/e: periodic08640@hotmail.com

un 20 % más de diligencias que en 
2008. Hay que tener en cuenta que no 
recoge denuncias los fines de semana 
ni se han sumando las de los Mossos. 
A esta reducción del presupuesto le 
debemos que nuestra policía tenga 
sólo dos coches patrulla, uno de ellos 
sin mampara protectora para poder 
llevar a detenidos, eso sí, tal como 
dijo el regidor,  tenemos dos motos, 
pero una de ellas la está utilizando el 
notificador del Ayuntamiento y la otra 
no se usa porque presuntamente hay 
que pagar un extra por peligrosidad 
al agente que lo haga. Desde hace 
meses el regidor declara que se han 
contratado seis nuevos agentes y que 
ahora la plantilla está formada por 34 
miembros. Otra mentira. Actualmente 
tenemos 26 agentes y se incorporarán 
5 más y no 6 (pueden comprobarlo en 
la web del Ayuntamiento). De estos 
26, hay nueve mandos y 17 agentes (9 
formados y 8 por formar). De los nueve 
que han pasado por la academia, uno 
de ellos no ejerce como policía sino que 
está haciendo otras funciones en otras 
áreas del Ayuntamiento. Por lo que ac-
tualmente nuestra policía la forman 25 
personas, y muchas noches y  fines de 
semana sólo tenemos una pareja patru-
llando por nuestra ciudad. Por lo que no 
creo que se cumpla el ratio recomen-
dado de 1.5 agentes por cada 1.000 
habitantes. Si sumamos a los 8 agentes 
sin formar los 5 nuevos, tendremos 13 
sin formación y si sólo enviamos dos 
al año a la academia, hasta 2016 no 
tendremos una plantilla en condiciones. 
Las oposiciones para los nuevos cinco 
policías se publicaron en el DOGC del 3 
de noviembre de 2008,  ya que en ese 
año  se presupuestaron un total de 35 
agentes y  en 2009, 36, de los que no 
tuvimos nunca más de 30 agentes de 
servicio.
Con esta gestión y medios quieren que 
los ciudadanos den la cara y denuncien 
cuando sufren un robo en sus comer-
cios sin pensar en las consecuencias. 
Desde el PP les aseguramos que con 
nosotros gobernando nuestra policía 
contará con los medios necesarios para 
que Olesa sea una ciudad segura y no 
pasara como hasta ahora. 
Jordi Manfredi
Portavoz del Partido Popular de Olesa 
de Montserrat

Netejant l’Areny del Molí Foto: RV
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L’agenda de l'abril
Fins el 5 d’abril
Exposició “Olesa i les processons”. A la Casa de 
Cultura. Organització: Col·lectiu Misteris.

Fins el 30 d’abril
16ª Caravana Catalana d’ajut humanitari per al Poble 
Sahrauí. Recollida de gel, oli, sabó, xampú, sucre, 
arròs i llenties a la Plaça del Mercat. Organització: 
Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí.

Fins el 2 de maig
Exposició “L’esperit intangible, llum, aigua, aire” 
del pintor Gerard Sala. A l’Espai d’Art del Teatre 
La Passió.

Dijous 1
Missa del Sant Sopar. A l’Església Santa Maria. Nota: 
l’església restarà oberta fins a les 24 h.

Concert a la seu del Bes de Judes. A les 23 h, al 
carrer Colom, 149.

Pregàries a les seus dels Misteris. Organització: 
Col·lectiu Misteris d’Olesa.
La Flagel·lació (c/ Creu Real, 18). A les 18 h.
Ecce Homo (c/ Església, 32) i L’Hort (c/ Santa Oli-
va,34). A les 19 h.
El Bes de Judes (c/ Colom,149). A les 23 h. 
  
Divendres 2
Viacrucis al voltant de l’església parroquial. A les 
8 h. 

Litúrgia de la Passió i Mort de Jesús. A les 18 h.

Concert de Divendres Sant a l’església parroquial a 
càrrec de la soprano Alba Bohigas (confraria Mare 
de Déu dels Dolors). A les 19 h.

Pregàries a les seus dels Misteris. Organització: 
Col·lectiu Misteris d’Olesa.
Sant Sepulcre (c/ Forn,2). A les 12 h.

Mare de Déu dels Dolors. A les 19 h.
Soledat en el Calvari (c/ Argelines, 34 A). A les 
19.30h.
La Pietat - c/ Clota, 30. A les 20 h.
Camí del Calvari (c/ Ample, 39). A les 21 h.
Crist de l’Agonia (Església de Sant Salvador, barri 
de Sant Bernat. A les 22 h.

Dissabte 3
Vetlla Pasqual i Eucaristia de Pasqua. A les 22.30 h. 

Diumenge 4
Pasqua infantil catequètica, bateig de nens i nenes 
i cantada de caramelles. A les 12 h.

Ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 
18 h, a la Plaça Fèlix Figueres i Aragay. 

Cinema infantil: “Missió a Mocland” (Juan Manuel 
Suárez). A les 17.30 h, al Teatre El Casal. Organit-
zació: Cinema infantil del Casal.

Divendres 9
Inauguració de l’exposició “Les preses de Franco”. 
Fins el 25 d’abril. A la Casa de Cultura. Organització: 
Bloc Olesà. 

Presentació del conte “L’home que es posava ver-
mell”, de Santi Baró i il·lustrat per Pilar Herrero, 
de la col·lecció “Contes olesans d’Edicions Paper 
d’Estrassa”. A les 29 h, a la Casa de Cultura.

Taller de maquillatge, a càrrec del personal de la 
perfumeria Gotta. A les 18 h, al local social de l’Asso-
ciació Ariadna. Organització: Associació Ariadna.

Segona Mostra de Cinema Curt. A les 22 h, al Teatre 
El Casal. Organització: Cineclub El Casal.

Dissabte 10
Club de lectura infantil. A les 11 h, a la Biblioteca.

Diumenge 11
Espectacle familiar: “Musiquetes per a la Bressola” 
amb la companyia “Fem sonar les musiquetes”. A 
les 17.30 h, al Teatre El Casal. Organització: Xarxa 
El Casal.

Taller de danses tradicionals d’arreu del món i mú-
sica en directe amb el grup Bruel. A les 18 h, a la 
Plaça Nova. Organització: Danses Olesa.

Dilluns 12
Presentació de l’Associació Reagrupament per 
Catalunya d’Olesa de Montserrat, amb la participació 
de Fèlix Figueras, el coordinador comarcal del Baix 
Llobregat de l’associació i Salvador Cardús, degà 
de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de 
l’UAB. A les 19.30 h, a la Casa de Cultura.

Dimecres 14
Contes per adults “La bossa”, amb Montse Casa, 
Margarita Guarro, Paca López, Espe Piga i Jordi 
Serra. A les 22 h, a la Biblioteca.

Dijous 15
Club de lectura fàcil. A les 15.15 h, a la Biblioteca.

Col·loqui sobre la donació d’òrgans, a càrrec de 
Josep Vilaseca, president del Club de Trasplantats 
hepàtics de Catalunya. A les 18 h, a la Casa de Cul-
tura. Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

Divendres 16
Presentació de l’associació L’Arrel Acció Cultural i con-
ferència “L’origen del nucli antic: la sagrera d’Olesa”, 
a càrrec d’Alfred Mauri, doctor en Història Medieval 
i professor de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió 
de Documents. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Club de Lectura. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Pedalada nocturna. Organització: Regidoria de 
Joventut.
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Cineclub El Casal: “Despedidas” (Yojiro Takita). 
Òscar a la millor pel·lícula estrangera  i deu premis 
de l’Acadèmia Cinematogràfica Japonesa. A les 22 h, 
al Teatre El Casal. Organització: Cineclub El Casal.

Dissabte 17
Festa de la Caravana Solidària pel Poble Sahrauí. 
A partir de les 11 h, tallers per a nens i nenes. A 
partir de les 18 h, gran tarda de circ, a càrrec de la 
Companyia Escarabellos. Organització: Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí d’Olesa.

Taller de construcció d’instruments “Els laberints 
del so, construeix el teu instrument”. A les 10 h, a 
la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.

Assemblea general ordinària 2010 del Club Tir Arc 
Olesa. A les 10.30 h, a les instal·lacions del Club al 
camp de tir.

Jornada de portes obertes a l’Escola Daina Isard, 
dins dels actes de celebració dels seus 40 anys. 
Cantadas, concurs de dibuix i fotografia, torneig 
de futbol i de básquet. Organització: Escola Daina 
Isard.

Dimarts 19
Concert Theremin i guitarra a càrrec de Jairo Moreno 
i Daniel Pérez, dins de la Setmana cultural de l’Escola 
Municipal de Música. A les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Dimarts 20
Presentació del llibre “Inspiració olesana, 15 anys 
de concurs de poesia”, a càrrec de Santi Baró. Acte 
literari i entrega d’exemplars als poetes autors de 
l’obra. A les 19 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Club de lectura fàcil. A les 15.15 h, a la Biblioteca.

Dijous 22
Sortida al teatre a veure el musical “Hoy no me 
puedo levantar” a Barcelona. A les 18.30 h, sortida 
des de la plaça de l’Oli. Organització: Associació 
Ariadna.

Club de lectura fàcil. A les 15.15 h, a la Biblioteca.
Hora del conte, a càrrec de Neus Mas. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Presentació del llibre “Cites.bcn”, de l’autora olesana 
Montserrat Casas. A les 20 h.

Divendres 23
Ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla Vila 
d’Olesa. A les 19 h, a la Plaça de la Sardana. Orga-
nització: Ajuntament i ACF Olesa Sardanista.

Entrega de premis del Concurs de Composició de 
l’Escola Municipal de Música i interpretació de les 
obres guanyadores, dins de la Setmana cultura de 
l’Escola Municipal de Música. A les 19 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

Concert de combos alumnes adults de l’Escola de 
Música, dins de la Setmana cultura de l’Escola Mu-
nicipal de Música. A les 20 h, al pati de la Casa de 
Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

Taller de Sant Jordi. A la tarda, a la Biblioteca.

Fira de Sant Jordi a la Plaça Fèlix Figueres i Aragay. 
Tallers al llarg de tot el carrer de Salvador Cases (des 
de la Casa de Cultura fins a la Plaça), des de les 17 
a les 19 h. Organització: Ajuntament d’Olesa.

Lliurament de premis del Premi Sant Jordi. A les 19 
h, a la Plaça Fèlix Figueres i Aragay. Organització: 
Ajuntament d’Olesa.

Dissabte 24
Hora del conte: “Música secreta”, a càrrec de Lluís 

Maria Bosch. A les 11 h, a la Biblioteca.

Trobada i concert de bateries a càrrec d’alumnes de 
les escoles municipals de música d’Olesa i de Sallent, 
dins de la Setmana cultura de l’Escola Municipal de 
Música. A les 12 h, al pati de la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Vermut literari amb activitats, contes, intercanvi de 
llibres. De 12 a 14 h, a la Plaça de les Fonts. Orga-
nització: Associació de veïns/es del Casc Antic.

Diumenge 25
Actuació de les “Veus d’Ariadna”. A les 17 h, a l’hos-
pital Nostra Senyora de Montserrat. Organització: 
Associació Ariadna.

II Aplec Popular al Puigventós. Sortida a les 9.15 h 
de l’aparcament del pavelló poliesportiu Salvador 
Boada. Esmorzar popular i activitats. Organitza 
AMPA Escola Puigventós. 

Teatre jove: “Taller de fantasia” de Josep M. Benet i 
Jornet, pel Grup de teatre infantil/juvenil de la UEC 
d’Olesa (34 actors i actrius d’entre 8 a 16 anys). A 
les 18 h, a la UEC.

Dimecres 28
Sortida al Teatre Condal de Barcelona. A les 19 h. 
Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

Divendres 30
Inauguració de l’exposició de manualitats de l’As-
sociació Dones i Progrés. A la Casa de Cultura, 
fins el 9 de maig. Organització: Associació Dones 
i Progrés.

Hora del conte: “Xahrazad i la música de les parau-
les”, a càrrec de Sherezade Bardají. A les 18 h, a 
la Biblioteca.
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Va passar
A qui van reconèixer? 
En un acte a la Casa de Cultura celebrat el 
passat divendres 19 de març, la Regidoria 
d’Esports va reconèixer la tasca esportiva 
d’esportistes i clubs locals que van acon-
seguir èxits i reconeixements destacats 
durant l’any passat, i d’aquesta manera, 
promoure una trobada de les persones 
vinculades amb l’esport olesà. L’acte va 
comptar amb la presència del regidor de 
l’àrea, Joan Soler, i l’alcaldessa, Magda 
Graells. 
Els esportistes guardonats van ser: Pedro 
Cordero Martín (campió de Catalunya i 
subcampió d’Espanya de boccia), Ve-
rónica Pamies Morera (subcampiona 
d’Espanya i campiona de Catalunya en 
la modalitat de d’eslàlom i campiona 
de Catalunya de boccia per parelles i 
subcampiona individual), Charo Reyes 
Raigón (campiona d’Espanya d’arc es-
tàndard sèrie espanyola i subcampiona 
d’Espanya de clubs en la modalitat d’arc 
compost), Guillem Figueras Bartés (cam-
pió de Catalunya infantil de tir amb arc 
en sala en la modalitat d’arc compost i 
campió de Catalunya infantil a l’aire lliure 
en la modalitat d’arc recorbat olímpic), 
Manel Souto Pascual (3r classificat sèni-
or al Campionat d’Espanya i campió de 
Catalunya de tir amb arc en la modalitat 
d’arc estàndard sèrie espanyola), Joan 
Valls Graells (subcampió de Catalunya de 
tir amb arc en sala en la modalitat d’arc 
recorbat olímpic sènior), Marc Altarriba 
Taravilla (campió de Catalunya de tir amb 
arc en la modalitat de round 900 recor-
bat infantil), Arnau Campderrós Herraiz 
(campió de Catalunya de tir amb arc en 
sala en la modalitat d’arc recorbat júni-
or), Francesc Sánchez Espinal (campió 
de Catalunya de tir amb arc en sala en 
la modalitat d’arc recorbat paralímpic), 
Agustín Cubero Llumbreras (campió de 
Catalunya de tir amb arc a l’aire lliure 
en la modalitat d’arc recorbat paralím-
pic), Zakaria Lamkadmi (3r classificat 
juvenil als campionats de Catalunya de 
pista coberta en 3.000 m lliures i a l’aire 
lliure en 3.000 m lliures), Raul Agudo 
Parra (3r classificat juvenil al Campio-
nat de Catalunya de Pista a l’Aire Lliure 
en 1.500 m lliures), Toni Pérez Álvarez 
(subcampió d’Espanya de mitja marató 
categoria M55), Cristian González Álva-
rez (subcampió d’Espanya i campió de 

Catalunya júnior de 400 m llisos en pista 
coberta i campió de Catalunya júnior de 
400 m a l’aire lliure), Marc Orozco Torres 
(campió d’Espanya sub-23 i 3r d’Espanya 
absolut de 400 m llisos en pista coberta, 
rècord d’Espanya sub-23 de 4 x 400 m 
llisos a l’aire lliure, 3r d’Espanya absolut 
de 400 m llisos i campió dels Jocs del 
Mediterrani de 4 x 400 m llisos), Xavier 
Yeste de Pablo (subcampió de Catalunya 
de billar en la modalitat de tres ban-
des 1a categoria), Luis Gómez Moran 
(subcampió del XI Campionat de Biatló 
de Catalunya 2009), Joaquín Romacho 
Vargas (rècord d’Espanya màster +40 
anys en 1.500 m lliures en  piscina de 
50 m i subcampió de Catalunya de 200 m 
lliures), Ramon Jiménez Díaz (subcampió 
d’Espanya de petanca individual), Antonio 
Pareja Mochales (campió d’Espanya de 
veterans d’aquatló, subcampió d’Espanya 
de veterans de Triatló, 1r de Catalunya 
de veterans en triatló i aquatló), Josep 
Agustí Camats Cabré (subcampió del món 
de fisioculturisme UIBNN +85 kg i campió 
d’Europa de fisioculturisme UIBNN +85 
kg), Jesús Ruiz Ortiz (subcampió d’Espa-
nya de repeticions d’aixecament de ban-
ca), Abdul Serigne (campió de Catalunya 
d’aixecament de banca -90 kg), Miguel 
Ángel Sánchez (campió de Catalunya 
d’aixecament de banca -82,5 kg), Isabel 
Ruiz Lendinez (campiona d’Espanya de 
powerlifting -60 kg  i aixecament de 
banca), Antoni Bosch Rodríguez (3r 
classificat al Campionat de Catalunya de 
Fisicoculturisme), Alba Fàbregas Abadia 
(campiona de Catalunya de pesca en 
aigua dolça), Víctor Henarejos Domingo 
(participant al Campionat del Món de 
pesca en aigua dolça infantil), Sandra 
Borja Balderrama (participant al Campi-
onat d’Espanya de pesca en aigua dolça 
amb la selecció catalana), Benito García 
Mínguez (campió d’Espanya de tennis 
taula veterans +50 en la modalitat de 
dobles), Oriol Monzó Montero (campió 
de Catalunya absolut de tennis taula en 
les modalitats individual i dobles), Adrià 
Úbeda Santiago (campió de Catalunya 
benjamí de tennis taula en les modalitats 
individual, dobles i equips).
Els clubs guardonats van ser: Club Olesa 
Patí, pel seu ascens a la categoria Prime-
ra Catalana d’hoquei patins amb l’equip 
sènior femení; Club Atletisme Olesa, 

3r classificat juvenil al Campionat de 
Catalunya de Cros per clubs amb el seu 
equip format per Zakaria Lamkadmi, Raul 
Agudo, Aniol Palomeras i Carlos Tejero; 
Club de Futbol Sala Olesa, campió invicte 
de 1a Divisió Catalana amb el seu equip 
de categoria benjamí; Club Petanca Acer, 
subcampió d’Espanya de Petanca amb 
el seu equip juvenil; Escola de Futbol 
EFO’87, pel seu ascens a la categoria de 
Primera Divisió amb el seu equip juvenil; 
Club de Futbol Olesa, pel seu ascens a la 
categoria 3a Divisió de futbol; Club Tennis 
Taula Olesa, 3r classificat a la Copa del 
Rei i subcampió de Catalunya de tennis 
taula per equips; Club de Bàsquet Olesa, 
equip sots-21 masculí, per haver assolit 
l’ascens a la categoria A1; Club de Bàs-
quet Olesa, equip cadet A femení, campió 
de Catalunya Nivell A; Club de Bàsquet 
Olesa, equip sènior A masculí, campió de 
la Lliga Nacional Catalana EBA i ascens a 
la categoria LEB; Club de Bàsquet Olesa, 
equip sènior A femení, campió de la XXI 
Lliga Nacional Catalana i semifinalistes 
de la Copa de la Reina, amb el seu equip 
CB Olesa-Espanyol sènior A femení. En-
horabona a tots!

Quina va ser la millor?
El premi a la millor carrossa del Car-
naval olesà va ser el grup “Los piratas 
del Caribe”, amb una gran producció de 
disfresses i una divertida participació de 
tot els “pirates”. Enhorabona!

Qui és el president?
Després de l’assemblea que es va reunir 
el passat 21 de març, Juan Miguel Flores 
continua com a president de l’Associació 
de Veïns de Les Planes. La resta de la 
Junta, totalment renovada, va quedar 
constituïda de la manera següent: Feli-
ciano Garcia, tresorer; Frederic Mallofré, 
secretari, i Josep Gramunt, Sònia Muñoz, 

Àngels Flores, Pedro Guardeño i David 
Rodríguez, vocals. 
La Junta va confirmar que no es farà la 
Fira d’Abril en l’àmbit del barri de les 
Planes pel poc temps que queda per 
preparar-la. A pesar d’això, l’organitzarà 
l’entitat cultural que se’n va encarregar 
l’any passat, ACA Luis de Tena, que la farà 
del 16 al 18 d’abril al Parc Municipal.
Entre d’altres temes, la Junta va propo-
sar el canvi de la festa d’estiu al cap de 
setmana del 19 de juny (entre les festes 
de Santa Oliva i la Festa Major) i han ava-
luat diverses formes d’apropar-se més a 
la gent del barri, amb noves propostes, 
més avantatges per als socis i millorar la 
reglamentació de l’ús del espai social i la 
pista esportiva.
L’Associació és al carrer Vallès, s/n, tel: 
93 778 64 17, 659 151 945, 659 121 
425, a/e: aavv_les_planes@hotmail.es, 
o av.lesplanes@gmail.com

Què es va trobar?
L’Agència Catalana de Residus ha comuni-
cat que les terres del polígon Càtex-Molí 
on van morir trenta gats contenen fang 
de depuradora, un element natural del 
terreny que no es considera un residu 
perillós. De tota manera, encara no ha 
acabat el procés, perquè encara resta 
obert un expedient sancionador per de-
terminar què va passar.

Què es va presentar a 
Barcelona?
L’Institut Daniel Blanxart ha presentat la 
seva empresa simulada, Seguretat Blan-
xart, a la 9a Fira Internacional d’Empre-
ses Simulades 2010 a Barcelona. Aquesta 
metodologia de treball que l’institut pro-
mou des de fa 12 anys es diu Simulació 
d’Empreses amb Finalitats Educatives 
(SEFED). És un programa formatiu que 
té com a finalitat capacitar persones en 

                                        CASAL D�ESTIU                                                 

              English and sports summer 
Inscripcions 26 i 27 d’abril. 17:00h. Alumnes CEIP PUIGVENTOS i CEIP SANT BERNAT  

Inscripcions 28 i 29 d’abril. 17:00h. Alumnes de la resta d’escoles d’Olesa de Montserrat 

Lloc inscripcions:  CEIP Puigventós i CEIP Sant Bernat. 

http://ampaceippuigventos.com                                                                                       http://www.ampaceipsantbernat.org/ 

Els millors esportistes olesans Foto: ES

“Los piratas” guanyadors Foto: ES
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el camp de l’administració i la gestió em-
presarial mitjançant la metodologia de la 
simulació d’empreses. El centre formatiu 
que imparteix el programa es transforma 
en una oficina administrativa d’una em-
presa, anomenada “empresa simulada”, 
que manté relacions comercials amb al-
tres empreses simulades, venent els seus 
productes o serveis. Totes les empreses 
simulades formen una extensa xarxa 
comercial a nivell de l’Estat espanyol: el 
mercat SEFED.
Per altra banda, l’Institut Blanxart pro-
posa, a més dels cicles d’administració i 
informàtica, un cicle de tècnic en conduc-
ció d’activitats fisicoesportives en el medi 
natural, que prepara l’alumnat per ser 
tècnic en guia de turisme eqüestre, guia 
d’itineraris en bicicleta, acompanyador de 
muntanya i coordinador d’activitats de 
conducció/guiatge a la natura. El proper 
30 d’abril a les 19 h, hi haurà una jorna-
da de portes obertes per ampliar-ne la 
informació.

En quina fira va haver-hi gua-
nyadors?
La Fira del Comerç al Carrer, organitzada 
per l’Associació de Botiguers i Comerci-
ants d’Olesa, es va dur a terme el passat 
diumenge 7 de març a la plaça Catalunya, 
amb un gran èxit de participació tot i que 
el temps i les baixes temperatures no van 
acompanyar gaire. S’hi van muntar 29 
carpes de comerços i botigues olesanes. 
Tota la jornada festiva es va amenitzar 
amb música, i cap al final de la tarda es 
van fer diverses actuacions de les escoles 
de ball i gimnasos locals, a més d’una 
xocolatada popular. Tot seguit es va fer 
el sorteig dels xecs regal, per un valor 
de 300 € cadascun, per les persones 
que havien fet una compra a la fira. Els 
afortunats van ser Jaume Riera, Miquel 
Àngel Matas i Tona Cerdeira. 

On és el nou parc?
Al barri del Poble Sec, es va inaugurar el 
passat 7 de març el nou parc, amb pista 
poliesportiva, zona de jocs infantils, zona 
de descans, nombroses arbres i bancs, i 
el local social de l’Associació de Veïns del 
barri. Després de nou mesos d’obres, es 
va inaugurar aquest nou espai amb qua-
tre nivells diferents. En un primer nivell, 
el mateix que en l’antic parc, s’hi ubica 
la pista poliesportiva, preparada per a 
la pràctica del futbol sala, el bàsquet 
i l’hoquei, amb un porxada a l’ombra 
amb bancs, i dues fonts públiques; al 
segon nivell, el que dóna al carrer Emili 
Blanxart, s’hi ha instal·lat una zona de 
jocs infantils per als més menuts, i pro-
perament, també una altra zona de jocs 
però per a nens i nenes més grans. En un 
tercer nivell, hi ha diversos arbres, per 
fer ombra en una zona que s’ha pensat 
per al descans i la lectura. I el quart nivell 
és el que ocupa el local social, on s’ha 
previst fer un seguit d’activitats un cop 
recuperada la normalitat. De fet, també 
es pot accedir al local de l’Associació des 
del carrer Germans Casals. 

Qui va morir?
El passat 13 de març va morir el poeta, i 
un dels principals artífexs del periodisme 
olesà -del diari Olesa als anys 60 i 70-, 
Faustí Domènech i Puig, més conegut pel 
pseudònim de “Rubricatus”. Havia nascut 
a Can Sedó el 1917 i va col·laborar en to-
tes les revistes olesanes. El 1934 era l’en-
carregat de la crònica local a Vida olesana 
amb el pseudònim de “Marcel”, a més de 
fer poesies de manera regular. Des del 

naixement de la publicació Olesa (1955) 
no hi deixà de col·laborar amb articles 
mensuals com “Carta de Barcelona”, “La 
ciudad es así”, “Tercer sábado”, “Del meu 
càntir”, alguna entrevista i un refrany 
mensual, a més de l’acudit. Després ho 
va fer a “Tribuna olesana” i darrerament 
al butlletí del Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesà. El 1997 va publicar un 
receptari sota el nom de “Poesia sobre 
la cuina catalana”. Des d’aquest periòdic, 
el nostre més sentit homenatge a aquest 
artista de les lletres.

Ja l’heu visitat?
El 26 de març es va inaugurar a l’Espai 
d’Art del Teatre La Passió l’exposició 
“L’esperit intangible, llum, aigua, aire”, 
del pintor Gerard Sala, autor del cartell de 
La Passió d’aquest any. L’exposició de pin-
tura pretén ser un diàleg entre literatura i 
art, fusionant en un mateix espai pintura 
i poesia de la mà del pintor i poeta Sala. 
L’artista converteix la natura en matèria 
bàsica per a la reflexió pictòrica i poètica 
i convida els visitants a un recorregut per 
mitjà dels elements bàsics: llum, aigua 
i aire. L’exposició romandrà oberta fins 
al 2 de maig.

Homenatge
Isabel de Haro Lázaro, que va complir 
100 anys el passat 7 de febrer, va rebre 
la visita de l’Alcaldessa d’Olesa, Magda 
Graells, que li va lliurar una placa com-
memorativa del seu aniversari, i d’un 
representant de la Generalitat que li 
va lliurar la medalla dels 100 anys que 
atorga el Govern autonòmic. Acompa-
nyada de les seves filles, netes i altres 
familiars, la Isabel va viure aquest petit 
homenatge amb especial il·lusió i emoció. 
La Isabel, malgrat aquests cent anys, és 
una bona conversadora i mira la vida amb 
optimisme.
Isabel va néixer el dia 7 de febrer de 1010 
en un “cortijo” de García el Alto, al costat 
de Sorbas (Almería). Els seus pares Maria 
i Francisco  treballaven al camp. Quan 
tenia  deu anys , els quatre germans es 
varen quedar orfes i els va criar Rosa, 
la germana gran que aleshores tenia 17 
anys. La vida no va ser gens fàcil, per sor-
tir endavant els grans i els petits havien 
de guanyar-se la vida. Isabel que era la 
més petita li va tocar la feina de la casa 
i tenir cura dels animals. No va anar mai 
a l’escola. Va ser molt més tard quan era 
casi adulta que va aprendre uns quants 
rudiments d’ortografia que va aprendre 
amb paper de calcar repassant les lletres 
d’un manuscrit. 
De la seva joventut recorda les dificultats 
de la vida que eren nombroses i molts 
dures. Recorda la feina del camp, que 
durava de sol a sol. Pensa en els salaris 
de misèria que guanyaven els homes i de 

com les dones suportaven unes condici-
ones dures per tirar endavant la família. 
També recorda  les poques diversions de 
l’època, la joventut es trobava els diu-
menges a les cases per ballar al ritme 
d’unes “coplillas” però sempre sota l’ull 
vigilant de la gent gran. Recorda amb un 
xic de nostàlgia que va tenir un primer 
pretendent abans de conèixer el seu 
marit, era membre de la CNT i va ser 
afusellat poc desprès de la guerra civil.
Als 18 anys va conèixer Luis Gil Galera 
que poc desprès va marxar cap a Soria, 
varen  festejar per carta un any i mig fins 
que varen casar-se al 1930. La parella va 
tenir tres fills (Diego, que va néixer al  31, 
Maria, al 33 e Isabel, al 35). 
Els anys de la guerra y la post guerra 
va ser l’època la més terrible de la seva 
vida. El seu marit es va allistar al bàndol 
republicà i al final de la guerra va passar 
un temps a un camp de concentració a 
Granada. Sola i amb tres fills a càrrec, 
va haver de sortir endavant cercant tota 
mena de feines al camp. Un cop acabada 
la guerra, la situació era encara pitjor que 
abans. El seu marit, com molts altres, va 
haver d’emigrar cap Catalunya. Un cop 
instal·lat a Cardona on havia trobat feina 
a les mines de potassi, va cridar-la per 
que vingués. 
L’any 1940 Isabel i els seus tres fills 
van fer un llarg viatge en tren cap a 
Barcelona. A Cardona recorda que varen 
viure en una casa al peu del castell. A les 
mines de potassi és cobrava poc, 7,40 
pessetes al dia. Aquells anys ho varen 
passar molt malament, la vida era molt 
cara i a Catalunya com a molts llocs es 
passava gana i moltes penúries per cul-
pa de la post guerra. Al cap de dos anys 
Isabel va decidir tornar cap a Andalusia 

amb els fills. I no va ser fins l’any 1947 
que no va tornar a Barcelona ja que Luis 
havia trobat una feina millor pagada com 
a miner de fons a Carbones de Berga de 
Sant Corneli (Fígols les Mines). Varen ser 
uns anys tranquils però de molta feina. 
Per tirar endavant la casa, Isabel va haver 
d’ocupar-se dels treballs del camp i cuidar 
animals. Poc a poc els fills es varen casar 
i marxar a viure fora de la colònia minera. 
Varen viure a Sant Corneli fins que el seu 
marit va agafar el retiro al 1967. Amb els 
estalvis de tota una vida es varen com-
prar un piset a Olesa de Montserrat. La 
vida d’Isabel va canviar radicalment i va 
poder gaudir de tota una qualitat de vida 
que no havia tingut fins aleshores.
La vida a Olesa no tenia res a veure amb 
la vida a la colònia de les mines. De mica 
en mica tota la família més propera es 
va anar instal·lant a prop del domicili del 
matrimoni. Recorda amb molta pena que 
la seva filla petita, Isabel va morir als 35 
anys al poc temps d’instal·lar-se a Olesa. 
La parella va viure junta i pràcticament 
independent fins que el seu marit va mo-
rir a la edat avançada de 92 anys. Des 
de aleshores viu a casa de la seva filla 
Maria. Isabel gaudeix d’una salut enve-
jable, d’una memòria excel·lent, d’una 
mobilitat encara bona i un d’un caràcter 
sempre rialler. Fins fa poc encara passa-
va llargues hores fent puntes de ganxet 
però la vista ja no li permet dedicar-se 
a la seva activitat preferida. Ara o mira 
una estona la televisió o cap a la tarda 
li agrada escoltar un transistor que la 
manté al dia de totes les noticies. 
De naturalesa optimista sempre veu la 
vida del cantó més positiu, l’experiència 
de la seva llarga vida li han ensenyat 
que tot s’ha de relativitzar. Ara el que 
més li agrada son les visites que rep 
diàriament, perquè petar la xerrada una 
bona estona la revifen com diu ella. Mare, 
avia i rebesàvia encara dona consells a 
tothom i quan mira als nets i les netes 
diu sovint “Ah! si tingués jo ara la vos-
tra edat!”. Moltes felicitats Isabel i per 
molts anys que puguem gaudir de la teva 
companya.

Aclariment
En l’edició del març del 08640 vam 
publicar la notícia que s’havien lliurat 
anagrames als socis de la UEC i on po-
sava “Paquita Camats” hi hauria d’haver 
posat “Paquita Mimó Camats”, el seu 
nom complet.

“Rubricatus” amb bigoti i perilla am l’equip de redacció del “Olesa” (1971) Foto: Arxiu AOM

La centenària olesana Foto: ES
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Esport olesà

Els prebenjamins, campions Foto: FSO

Les participants amb els entrenadors Foto: COP

Campions a l’escacs Foto: JB

La ha “liado” parda
El Club de Futbol Olesa vol expressar la 
seva indignació i malestar per l’actuació 
del col·legiat Liarte Pérez, en el partit 
que va enfrontar l’Olesa i el Santboià 
el passat 14 de març. Des de l’inici del 
partit es va veure una actitud prepotent 
per part de l’àrbitre, sense deixar que 
jugadors i entrenador poguessin parlar 
amb ell i castigant amb duresa accions 
dels olesans. Una actitud que, per con-
tra, no va rebre l’equip visitant. Ja amb 
0 a 2 en el marcador, Liarte Pérez va 
arribar al súmmum dels seus despropò-
sits no assenyalant dos penals i anul·lant 
un gol legal a favor de l’Olesa, ja que 
suposadament, el jugador olesà es tro-
bava en posició de fora de joc. Això, més 
accions puntuals de faltes inexistents o 
targetes, va anar escalfant els ànims a 
l’afició olesana que es trobava al Camp 
Municipal de les Planes.
Evidentment, des del club no volem 
eximir de culpa l’irresponsable que va 
entrar al camp i va xutar la pilota que va 

impactar un jugador del Santboià. Tot i 
això, aquesta acció creiem que no havia 
de ser motiu per suspendre el partit. 
Jugadors d’ambdós equips volien jugar 
la segona meitat i al camp s’hi havia 
desplaçat quatre mossos d’Esquadra i 
una parella de la Policia Local. Això, més 
el compromís de l’Olesa a augmentar 
el control dels seus propis aficionats, 
havia de ser suficient per jugar la se-
gona part.

Des de l’Olesa temem el que ha pogut 
arribar a posar a l’acta el col·legiat del 
partit. El col·lectiu arbitral té tot el poder 
per fer i desfer al seu lliure desig. I des 
de l’entitat olesana volem protestar pels 
continus menyspreus que està patint el 
club. Sabem que la situació de l’Olesa 
a 3a és complicada, però això no ha de 
fer que siguem els desgraciats de torn 
que podem ser manipulats per tothom. 
Ens mereixem un respecte.
Club Futbol Olesa
Nota: Olesa i Santboià han acordat 
jugar els segons 45 minuts de partit el 
proper 21 d’abril, a portes obertes. El 
club olesà ha estat sancionat amb una 
multa de 375 euros i apercebiment de 
tancament del camp.

Interclubs
El diumenge 21 de març dotze patina-
dores del Club Olesa Patí van participar 
a la primera fase del Torneig Interclubs 
de la FECAPA, celebrat a Llicà de Vall, 
on les olesanes comparteixen grup amb 
Rubí, Viladecavalls i Lliçà. Tres de les 
olesanes van aconseguir classificar-se 
en els tres primers llocs de les seves ca-

tegories respectives. Són Júlia Puertas 
(2a), Laura Asensio (3a) i Anna Quer 
(3a). Les patinadores olesanes també 
van aconseguir importantíssims 4t, 5è 
i 6è llocs que, a la segona fase, seran 
bons candidats per escalar posicions 
més amunt de la classificació. La se-
gona fase se celebrarà també a la pista 
de Lliçà de Vall, el dia 1 de maig. Bona 
sort a totes!

Olé, olé, olé...
L’equip Prebenjamí A del Futbol Sala 
Olesa s’acaba de proclamar campió de 
la lliga 2009/2010 de la Federació Cata-

lana de Futbol, després de 18 jornades 
invicte, on han aconseguit un total de 
50 punts i 183 gols. Enhorabona, cam-
pions!
A la fotografia, la fila de dalt, d’esquerra 
a dreta: Entrenador: José Espinar, Joel 
López, Gerard Rubireta, Ferran Bono, 
Pau Caballol. A la fila de baix, d’esquer-
ra a dreta: Marc Moral, Sergi Díaz, Toni 
Llusa, Pol Cortès, Eudald Safont.

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

Petanca
La tripleta femenina del Club Petanca 
Acer Olesa, formada per l’Ana, l’Antonia 
i la Virtudes, va acabar classificada en el 
4t lloc als campionats de Catalunya. A la 
categoria júnior, el representant olesà, 
Ramon Jiménez, va quedar 6è en tir i 5è 
per tripletes al Campionat d’Espanya.

Escacs
A falta d’una jornada, tant el primer 
equip del Club Escacs Olesa com l’equip 
B, s’han proclamat campions de grup 
en el Campionat de Catalunya d’Equips. 
Aquest fet determina que ambdós pugin 
de categoria: el primer equip recupera 
la categoria Preferent Territorial de 
Barcelona perduda l’any passat, i l’equip 
B ascendeix a la 2a Categoria Territorial 

Incidents al futbol Foto: CF
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L'hereu de l'abril
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08640

Es diu Joan Gil Batet, té 18 anys i és d’Olesa de tota la vida. Està 
vinculat al món del teatre des dels 11 anys i és tècnic de so i llum 
d’espectacles en viu. Col·labora amb El Casal, La Passió, Olesa Ràdio 
i amb el grup Baratos de Martorell. Va estudiar al Montserrat i a les 
estones lliures és cantaire de l’Escolania d’Olesa. Al març, va estre-
nar la comèdia-thriller “Genius” a la Biblioteca Nacional de Barcelona 
amb la companyia La Guapa, de la qual forma part també Xavi Povill. 
L’obra estarà fins el 18 d’abril. Més detalls a: www.laguapa.net

de Barcelona. D’altra banda, aquest lide-
rat els permetrà participar, junt amb els 
altres campions de grup, en els play off 
que han de determinar el campió absolut 

de Catalunya de cada categoria i que 
s’iniciaran el proper 11 d’abril.
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Guaita!

08640

Foto: Trini Campruví

Olesa o Moscou?
Diversos olesans i olesanes ens van enviar fotos de la nevada del passat 8 de març. 
Entre totes les que vam rebre, hem escollit les de la Trini Campruví i el Marc Cases. 
Moltes gràcies.

Foto: Marc Cases

Foto: Marc Cases
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Empreses i serveis
Cuines del món
Dins del cicle “Cuines del món”, Olea 
Restaurant proposa Cuina tailandesa per 
al proper dijous 8 d’abril, a partir de les 
21 h. El telèfon és el 93 778 5274.

Presentació
El proper divendres 9 d’abril es presen-
tarà “L’home que es posava vermell” 
un conte dels olesans Santi Baró i Pilar 
Herrero, publicat per  Edicions Paper 
d’Estrassa dins de la col·lecció Contes 
olesans. La cita és a la Casa de Cultura, a 
les 20 h. L’acte comptarà amb la presèn-
cia dels autors, els editors i l’alcaldessa 
d’Olesa, Magda Graells. Durant l’acte 
d’inauguració es disposarà d’un espai 
d’acollida per infants.

Botiguers
Per a la Diada de Sant Jordi, l’Associació 
de Botiguers i Comerciants d’Olesa or-
ganitza un sorteig de llibres i roses. Per 
participar-hi, has de comprar en qual-
sevol botiga associada i omplir la but-
lleta corresponent, amb les teves dades 
personals, fins al 20 d’abril. El sorteig 
serà a les 13 h del dimecres 21 al pro-
grama “Temps d’oci” d’Olesa Ràdio. Les 
botigues associades són: + Baby’s, 13 y 
punto, Àfrica Oliveras Estilista, Ambra, 
Ànec Blau, Ardeco’s, Àrea de Guissona, 
Armeria i Esports, Arrels, Arual, Bar 
Junior 2000, Taverna La Palmera, Els 
Bruchs, Calçats Llongueras, Calçats 
Trasgú, Cansaladeria Cal Sagalito, Cap 
Problema, Centre Mèdic Integral, Chip-
Fac Joguines, Corselet, Croissanteria El 
Grupet, Distribucions Nova, Do-ho, Dos 
Punts, Egar Òptic, El quiosc de la vila, El 
racó de la pizza, El trenet blau, El refugio 

de Olesa, Elisabeth Vargas, Ellas, Entorn, 
Esports Sayas, Estética Nergis, Estética 
Silvia / Ruth Perruqueria, Expert Reyre, 
Fantasia, Farmàcia Berenguer Floren-
sa, Ferreteria Sarri, Filigranes, Flors 
Banqué, Flors Bonic, Fotos Sampietro, 
Fruiteria El Suro, Gismir, Incatel, JG Jo-
anpera, Joan Torres Sastre Aixelà, La 
panera de Olesa, La vella merceria, La 
vella tahona, Llibreria Literator, Mapfre 
Seguros, MDP Fashion, Mobles Casas, 
Multiopticas Josa, Nadeu, Neo Natura, 
Neteges Samp, Nins, Niu, Oggy, Olea 
Restaurant, Olesa Musik, Optica Ortope-
dia Olesa, Pastisseria Magda, Pecat dolç, 
Peluqueria Coni, Punt 33, RACC, Ralarsa 
auto cristal, Raysa 2, Relojeria Joyeria 
Oliveras Pla, Restaurant Cafè del Cen-
tre, Secretos, Sol Olesa, Subirats Joiers, 
Submnistraments FaVi, Taller de joieria 
Redyber, Terra Viva, Topcyser, Tort Foto 
digital image, Tot claus, Vista Òptica, 
Xaloc, Xurreria Piedad, Y yo también, 
Educaula, Trams, Sir Fitness, Seguros 
Bilbao, Net i pelat i Viatges Stoppi.

Inauguració
Tot l’equip de Jess’y Artzone va gaudir 
de la companyia d’amics i clients que 
van participar en la inauguració del nou 
saló de perruqueria a Esparreguera. Més 
de 120 persones van passejar amb una 
copa de cava en una espectacular Hum-
mer Limusina pels voltants del poble veí. 
Jessy Casado ha volgut destacar que 
aquesta inauguració és “per a tots els 
nostres clients que ens van demostrar el 
seu afecte i per a tota la gent i l’equip de 
treball que m’acompanyen des de fa 15 
anys fent possible el meu somni”.

Nou tractament
El saló d’estètica unisex d’Elisabeth 
Vargas proposa un tractament amb 
un nou equip d’ultrasò. Es tracta de 
la  cavitació, que elimina ràpidament el 
greix localitzat des de la primera sessió. 
Aquest efecte provoca la destrucció de 
las cèl·lules adiposes amb la consegüent 
transformació del greix en una substàn-
cia líquida que serà eliminada a través 
del sistema limfàtic i les vies urinàries. 
El centre estètic també proposa l’últim 
en nanocosmètica i radiofreqüència, un 
mètode activador per a fer tractaments 
facials i corporals, ideal per a tractar 

cel·lulitis, regeneració cutània i lífting 
no quirúrgic, i el píling ultrasònic, un 
tractament que elimina les petites arru-
gues, iguala el color del cutis i recupera 
l’elasticitat, deixant la pell més neta i 
lluminosa. Per a més informació, el saló 
d’estètica és a la plaça de Catalunya, 15, 
tel. 93 778 65 32.

A escena
L’Escola 113 Dansa organitza un curset 
de sevillanes de 12 classes i un fi de 
festa. Els interessats es poden apuntar 
al tel. 93 778 23 51. Per altra banda, 
el passat 20 de març es va estrenar al 
cine Verdi de Barcelona el curtmetratge 
Ángeles sin cielo en el qual Biel Montoro, 
alumne de l’Escola, és el coprotagonis-
ta.

Entrades anticipades
La pel·lícula “La nit que va morir l’Elvis” 
del director Oriol Ferrer ha estat selec-
cionada per obrir el Festival de Cinema 
de Málaga en la seva secció Zonazine 
el proper 17 d’abril. Per altra banda, la 
pel·lícula estrena pàgina web (www.la
nitquevamorirelvis.com) on els futurs 
espectadors ja poden comprar entra-
des gaudint d’una promoció especial de 
dues al preu d’una fins a la estrena del 
film previst per al mes de juny. Aquests 
tiquets on line donaran accés durant els 
primers quinze dies de projecció de la 
cinta a les vint-i-nou sales que el Circuit 
Català de Cinema Digital (www.cccd.cat) 
té a tot Catalunya i als remodelats Cine-
mes Girona de Barcelona. La productora 
porta un any venent entrades, fins i tot 
abans del rodatge de la pel·lícula, apro-
fitant diferents accions. D’aquesta ma-
nera “La nit que va morir Elvis” compta 
ja amb més de 3000 espectadors asse-
gurats a tres mesos de l’estrena.

Jess’y inaugura Foto: JC
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Sorteig
Chip Fac Joguines organitza un sorteig 
d’una mona per a tots els clients que 
comprin a la botiga. Només heu d’omplir 
una butlleta amb el vostre noms i telèfon 
i podreu participar en el sorteig. La boti-
ga és al carrer Lluís Puigjaner, 69.

Creuer
La perruqueria Lali convida a tothom 
que es faci un servei al seu saló durant 
el mes d’abril a participar del sorteig 
d’un viatge per a dues persones en un 
creuer a les illes gregues. El sorteig es 
realitzarà en data a confirmar al mes 
de maig i coincidirà amb el sorteig de 
l’ONCE. El telèfon de la perruqueria és 
el 93 778 6392.

Ull per ull 
L’actor olesà Ignasi Campmany se’l 
podrà veure a TV3, el proper divendres 
30 d’abril, quan s’emeti la pel·lícula Ull 
per ull, on fa el paper de Pedro. Enho-
rabona, Ignasi!

Nou despatx
L’1 d’abril va inaugurar un nou despatx 
d’advocats a Olesa. Es diu FB Serveis 
Jurídics i ofereix una àmplia gamma de 
serveis (civil, comercial, penal, etc.). 
La primera visita és gratuïta i el podeu 
trobar al carrer Alfons Sala, 71, entresol. 
El telèfon és el 93 708 20 89.

Entrades gratuïtes
La Passió i el periòdic 08640 regalen cinc 
entrades dobles per a veure La Passió 
el proper diumenge 18 d’abril. Els que 
vulguin participar-hi, han de respondre 
les preguntes següents: 1) de quants 
quadres està format l’espectacle de La 
Passió d’Olesa; 2) de qui any daten les 
primeres notícies documentals de La 
Passió d’Olesa?, i 3) quins són els noms 
dels actors que en aquesta temporada 
interpreten el paper de Jesús?
Als cinc primers que responguin correc-
tament (a l’a/e periodic08640@hotma
il.com), els avisarem per a recollir les 
entrades a la Secretaria de La Passió.

Nou espectacle
L’olesà Ulises Ordúñez ha estrenat un 
nou espectacle a Barcelona, anomenat 
Opera Fantasy on podreu gaudir de Car-
men, Turandot, La Traviata, Evita o El 
fantasma de l’òpera. El nostre baríton 
està acompanyat per la mezzosoprano 
Susanna del Saz i la soprano Elena 
Martinell Vilata. La cita és a Aquarella 
Music Restaurant, Gran Via, 572, tel. 93 
452 14 52.

Conferència
L’Associació Voluntaris d’Olesa organitza 
una conferència col·loqui sobre trasplan-
taments, a càrrec del president del Club 
de Trasplantats Hepàtics de Catalunya, 
José Vilaseca. La cita és a la Casa de 
Cultura, el proper 15 d’abril a les 18 h. 
Aquesta associació olesana treballa, 
des de fa quinze anys, per oferir a les 
persones grans de la vila uns serveis de 
suport que els ajudi a millorar la qualitat 
de vida, el seu benestar, i un programa 
d’activitats ludicoculturals que els faci 
viure el seu procés d’envelliment amb 
una actitud positiva i alhora eviti la seva 
exclusió, tant si són avis que viuen sols 
als domicilis com si estan internats a  
residències geriàtriques. Un dels seus 
principals objectius és defensar els in-

teressos de la gent gran, els seus drets, 
i sensibilitzar la població de la necessi-
tat de ser solidaris i donar suport als 
avis, tot això, amb cursos i tallers de 
creixement personal i de formació del 
voluntariat. El seu programa inclou 
iniciatives de col·laboració amb d’altres 
entitats culturals, en les quals participen 
nens petits i gent jove, i associacions de 
gent gran del municipi, amb el suport 
de la Regidoria de Serveis Socials de 
l’Ajuntament.

Teatre jove
El proper diumenge 25 d’abril es repre-
sentarà el teaJOVEtre, una petita mostra 
de teatre fet per joves. A les 18 h, el 
grup de teatre infantil/juvenil de la UEC 
d’Olesa presentarà l’obra Taller de Fan-
tasia, de Josep M. Benet i Jornet. El més 
destacable de la representació és que 
es tracta de 34 actors i actrius, catorze 
d’ells de 8 a 11 anys i els altres vint de 12 

a 16 anys, un bon planter de promeses 
olesanes. No us la podeu perdre!

Exposició i mostra
El proper dilluns 3 de maig s'inaugura-
rà la XVI Exposició "Nines de dones" i 
mostra dels treballs de dibuix i pintura 
del taller d'Alícia Simón. L'acte, amb 
refrigeri, serà a les 19 h, a la Casa de 
Cultura i organitzat per l'Associació Do-
nes i Progrés.

Cursos primaverals
Aquesta primavera, l’Escola d’Arts i 
Oficis proposa nous cursos, entre els 
quals destaquen “Restauració del mo-
ble”, “Acabats del moble”, “Iniciació a la 
joieria”, “Taller de gravat” i “Cuina per a 
convidats”. Per a més informació, podeu 
contactar amb l’Escola, al Parc Municipal 
s/n, tel. 93 778 13 41.

El baríton olesà Foto: UO

L’olesà Campmany a TV3 Foto: CC
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Classificats
Treball
Noia de 45 anys responsable i amb ex-
periencia, s'ofereix per acompanyar i 
passejar avis en hores concertades.
Tel: 695 459 294 (de 21 a 22h.) 

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

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

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

Soy estudiante y necesito trabajo para 
pagarme los estudios. Busco trabajo de 
limpieza de hogar, canguro y cuidado 
de personas mayores. Contactar con 
Guadalupe, al tel: 647 101 372.

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

S’ofereix administratiu per treballar 
quatre hores pels matins, de dilluns a 
divendres. 
Interessats, trucar al 625 549 593.

Matrimonio responsable y de confianza 
busca trabajo para mantenimiento de 
casas, limpieza, jardín y arreglos. 
Tel: 619 878 029.

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

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

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

Jardiner amb experiència fa manteni-
ment de jardins a preus econòmics. 
Tel: 672 687 468.

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

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

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

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

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

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

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

Chica española da clases particulares 
de inglés a niños. Nivel First Certificate.  
Tel: 660 200 277 (Amalia).

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

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

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

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

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

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

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

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

Ciclomotor scooter buen estado, por 300 
euros. Tel: 653 531 280 (Daniel).

Vespa 200 ds, año 1980, con pape-
les, falta acabar algún detalle. Precio: 
1.200€. Tel: 610 56 9 762.

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

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

Triciclo de bebé Berchet, casi nuevo, 
precio: 40 euros. Tel: 610 569 762.

Llantas 4 x 4, (med. 6j x 16”) y regalo 
neumáticos (llantas 6 agujeros, Toyota, 
Nissan, Mitsubitshi), 30 euros cada una; 
Vespa 200 DS del año 1980, con pape-
les, falta acabar algún detalle, por 1200 
euros. Tel: 610 569 762.

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

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

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

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

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

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

Habitación en alquiler a precio econó-
mico. Interesados, llamar al tel: 625 
549 593.

Alquilo piso reformado en Anselm Clavé, 
con parking y local comercial en Colón, 
100. Interesados, llamar al tel: 93 778 
5278 (Pilar).

Se alquila apartamento en Menorca 
para temporada estival. Interesados 
llamar a los teléfonos 696 790 956 o 
669 168 214.

Preciosa casa 4 vientos en Sant Esteve 
Sesrovires (Ca n’Amat), de 230 m. y 
1.000 m. de terreno llano. Comedor de 
42 m., cocina de 30 m. + despensa, 5 
habitaciones ampliables a 8, armarios 
empotrados, vestidor, 2 baños completos 
(1 suite), carpintería interior roble ma-
cizo, ventanas de aluminio doble cristal 
¨climalit ,̈ porticones de aluminio regu-
lables, aire acondicionado, calefacción, 
parket, gimnasio, biblioteca-despacho, 
riego automático, cenador, barbacoa, 
garaje, muy soleada. Precio: 540.000 € 
(negociables); se aceptan propiedades 
a cambio. Tel: 649 116 960.

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

Se traspasa negocio en funcionamiento. 
Zona céntrica, 90 mts. 
Tel.: 646 364 294.

Se alquila o se traspasa bar en Olesa por 
jubilación. Equipado, 40 m2, almacén de 
15 m2, 180 euros por mes de alquiler. 
Preguntar por precio de traspaso. 
Tel: 647 057 805 (Jesús).

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

Venc pis tot reformat al centre del poble, 
alt, amb ascensor, vistes panoràmiques 
a Montserrat, molta llum, tot exterior, 
75 m2, ampli menjador, balcó, cuina 
amb safareig, 3 habitacions, finestres 
d’alumini amb doble vidre, calefacció. 
Possibilitat de pàrking en règim de llo-
guer. Preu: 165 000 euros. 
Tel: 636 381 338 (Noèlia).
 
Vendo piso de 3 habitaciones, cuarto de 
baño, un aseo, cocina con salida al patio, 
bastante amplio, diez metros de terra-
za, suelo de parket, cornisa por todo el 
piso, puertas de madera color claro. La 
finca tiene 4 años, 72 metros cuadrados, 
aire acondicionado en el salón y en la 
habitación de matrimonio y calefacción 
en todo el piso. Está ubicado enfrente 
del colegio Montserrat. Precio: 280.000 
euros, tel: 671 189 821.

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

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

Vendo router Conceptronic C54APRA2 
por 35 euros; monitor Tatung por 15 eu-
ros y teclado por 6 euros. Todo en muy 
buen estado. Tel: 93 775 7566.

Vendo arnes Roca talla L con dos usos, 
por 40 euros; pies de gato tenaya, talla 
44 con dos usos, por 35 euros; dos mos-
quetones Lucky sin usar por 10 euros y 
un ocho faders sin usar por 5 euros. 
Tel: 617 215 788.

Colecciono monedas y billetes de todo 
el mundo, cambio repetidos. 
Tel: 653 531 280.

Venc cinta de córrer marca BH, amb 4 
programes, 12 km/h de velocitat mà-
xima i inclinació elèctrica. Preu: 300 €. 
Tel: 93 778 4733 o 630 177 158.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, 
només ens has d’enviar un text no superior 
a 15 paraules a periodic08640@hotmail.c
om o al tel./fax: 93 772 94 36. El periòdic 
no es fa responsable de possibles canvis de 
preus o modificacions de les ofertes. 
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Per molts anys !
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Aaren Roca (4), Adriana Morraja Mostazo (14), Alba Cano Bañales (9), Alba Morral Antón (13), Alexey Nurislamov (7), Angeles Valdivia Sánchez (73), Anna Arjona 
Poquet (6), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armangul Segura (18), Carme Jorba Picañol (62), Carolina 
Suriñach Roca (31), Cinta Alcon Franch (16), Conchi Marco Parra (50), Daniel Terradas Ricard (84), David López Peláez (26), Diana López (21), Encarna Peláez Montes 
(52), Enric Bernardó Grattesat (37), Eusebio García Romero (77), Eva Cano Bañales (15), Eva Diago (28), Fèlix Carreras i Gironés (53), Ferran Martínez Muñoz, 
Francisco Cèspedes Tena (40), Francisco Mostazo (68), Gemma Casulla (34), Goretti Cela Tomàs (18), Gregorio Montoya Salas (64), Ingrid Pascual Reyes (13), Isa 
Fernández (28), Isaac Casanovas Resina (30), Javier Roda (23), Jessica García Sabarit (28), Joan Daví Tomàs (42), Joan Vilà Bobé (25), Jordi Caballer (35), Jordi 
Caballol (35), Jordi Morelló López (28), Jordi Térmens López (38), José García Aranda, Josep Morraja Domingo (47), Josep Amores Guevara (46), Josep Campmany 
Jané (61), el nostre amic i col·laborador, Josep Campos (64), Juan José Gasch Millán (69), Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández Segura (69), Júlia Térmens Agut 
(13), Laura Díaz Muñoz, Laura Escayola Escamilla (14), Laura Pérez Puig (34), Laura Romero Ropero (15), Leandro Taravilla Alcántara (70), Lluïsa Gutiérrez Ramírez 
(42), Marc Altarriba Taravilla (15), Marc Tarrazona Closa (15), María José Barroso (33), Maria Pujol Fernández (16), Marta Comellas Alert (34), Marta Flores Soler, 
Matilde Blasco Feijoó (60), Melina Fraile Avalos (19), Mercè Jorba Climent (71), Miguel Moreno Gómez (14), Miquel Perpinyà Torregrosa (66), Montse Pastor Castells 
(45), Neus Pérez Manyà (19), Noelia Quesada Carrique (19), Núria Artola González (51), Núria Flores Soler (16), Pedro Vázquez Pérez (37), Pep Vilà Paltor (34), Pe-
pita Garrucho (68), Pere Vázquez Pérez (37), Pilar Márquez Tirado (72), Raquel Amador Teruel (34), Renato Marzano Arcarons (22), Ricard Bernades Agüero (20), 
Rocío Galindo Olmo (13), Roger Forn (13), Roger Sequera Galobart (11), Rosa Llorens Laria (70), Rosalía Reyes Ruiz (73), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (35), 
Vicenç Tarrazona Rodríguez (54), Vicente Cocinero Muñoz (50), Xavier Martínez Tomàs (17).

Aclariment: Al mes de març ha fet anys: Arón Roca Toledo (4).

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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