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Va passar
Arnau, el mag olesà 
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Empreses i serveis
Reobertures, nous 
serveis, tractaments 
i Fira al Carrer dels 
Botiguers

Esport olesà
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futbol, tir amb arc i 
penyes olesanes
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Els lectors prenen la paraula
Un grup de mares i pares no s’obliden d’una gran mestra - Un carrer olesà 
en lluita contra els regalets dels gats - Agraïments de l’organització dels 
Miquelets  (vegeu Correu)

Cap a on anem?

Agenda
Butaka, Concurs de 
Teatre Vila d’Olesa, 
mostres, conferències, 
festivals i festes de la 
tardor

L'informatiu
Nova programació a 
Olesa Ràdio

Interminables cues al mostrador del CAP olesà 
al matí. EREs i preocupació al personal mèdic i 
administratiu. Indefinició en molts aspectes. Més 
retallades i incertesa. Les visites se posterguen 
molts dies. Les autoritats confirmen el tancament 
d'urgències però no a partir de quina data.
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Es necessiten mantes Foto: 08640

Mantes, si us plau
Per fer front a l’alta demanda de mantes 
de cada hivern, el Voluntariat Vicencià 
d’Olesa reclama la col·laboració dels ole-
sans i les olesanes per poder respondre 
a les necessitats de les famílies olesanes 
més castigades per la crisi. Una de las 
voluntàries de l’entitat, Marisa Bayona 
ha explicat que el seu treball i el dels 
seus col·laboradors consisteix en recollir 
d’entre les famílies olesanes, entitats i 
institucions, menjar, roba i material higi-
ènic per fer-lo arribar posteriorment a les 
persones més necessitades del municipi. 
En aquest sentit, Bayona va demanar 
mantes i roba de llit de cara al proper 
hivern. Les donacions es poden fer a la 
mateixa entitat (c/Indústria, 135), a la 
parròquia o a l’hospital (c/Colon i Repú-
blica Argentina).

Jugant al misteri
El Servei Català de Salut ha comunicat 
oficialment a l’Ajuntament olesà que el 
CAP local tancarà el servei d’urgències 
durant totes les nits de la setmana, encara 
que no ha confirmat la data exacta de 
l’aplicació d’aquestes mesures.
Segons la carta que va rebre l’Ajuntament 
el passat 12 de setembre, signada pel Ge-
rent de la Regió Sanitària de Barcelona, 
Enric Agustí i Fabré, CatSalut remarca 
que “pel que fa a l’atenció continuada en 
aquest municipi (Olesa), la proposta és 
donar resposta a l’atenció continuada du-
rant la franja de 0 a 8 hores mitjançant els 
recursos que s’han demostrat més efica-
ços i eficients (...) La demanda de visites 
mèdiques durant aquesta franja horària 
és baixa (al voltant de 4 visites diàries 
de mitjana), i es disposa de recursos al-
ternatius per cobrir aquestes necessitats 
assistencials”.
En un altre paràgraf de la carta, CatSalut 
afirma que “la proposta és, que al igual 
que ja es fa en altres territoris, les deman-
des d’atenció sanitària en horari nocturn 
es vehiculitzin a través de Sanitat Respon 
i del Sistema d’Emergències Mèdiques”. 
Per últim, afirma que “El CAP Olesa es 
mantindrà, a més, obert de les 8 a les 24 
hores tots els caps de setmana i festius” 
i que “amb relació amb l’assignació dels 
mutualistes de MUTUAM del municipi al 
CAP Olesa, cal assenyalar que està previst 
reforçar l’equip amb un facultatiu més”.
Consultat per la notificació, l’alcalde olesà, 
Salvador Prat ha mostrat un altre cop el 
seu desacord amb aquestes retallades i 
va insistir en que les autoritats sanitàries 
encara no han confirmat la data exacta del 
tancament de les urgències nocturnes al 
CAP olesà, ni quan ni fins quan hi haurà un 
metge més al CAP, o quan s’implementarà 
el reforç en el transport sanitari.
La propera reunió d’alcaldes del Baix 
Llobregat Nord amb les autoritats sa-
nitàries de la Generalitat, es farà el 4 
d’octubre.

Síndic a Olesa
El proper dimarts 4 d’octubre, l’equip del 
Síndic de Greuges serà a Olesa i atendran, 
al matí, a la Casa de Cultura, a totes les 
persones que vulguin fer consultes o 
presentar queixes contra les administra-
cions i les empreses que presten serveis 
d’interès general (llum, aigua, gas, etc.). 
Per demanar visita, prèviament cal con-
certar l’entrevista trucant al telèfon 900 
124 124 o enviant un missatge a l’adreça 
electrònica: sindic@sindic.cat

Mediació als barris
El Servei de Mediació Ciutadana (SMC) 
amb el suport de les regidories de Benes-
tar Social i Participació Ciutadana, enceta 
aquest octubre, un nou projecte adreçat 
a les associacions de veïns i veïnes del 
municipi. Es tracta d’uns punts d’atenció 
mediadora en els locals de les mateixes 
associacions, per tal d’aproximar la me-
diació als barris i oferir un servei per a 
la gestió de conflictes de convivència 
(comunitats, sorolls, neteja, malentesos, 
animals, espais comuns i privats,...). Un 
projecte comú per sumar esforços en la 
millora de la convivència als barris, que 
oferirà també uns tallers d’aprenentatge 
per a resoldre problemes interpersonals, 
adreçats a tot el municipi. 
Atès que és impossible abastar tots els 
barris, per aquest primer projecte, des-
près d’haver fet una detecció de neces-
sitats, s’han escollit  la Rambla-Eixample 
i San Bernat.  A partir de l’octubre i fins 
al gener del 2012 ja us podreu dirigir a 
aquests punts d’atenció. De tota manera, 

...
Sense cap dubte, els temes que ens 
tenen entretinguts per aquests dies 
són les constants, ferotges i indiscri-
minades retallades que les adminis-
tracions espanyoles i també les cata-
lanes, estan duent a terme i que ens 
afecten directament als que no tenim 
poder de decisió. És clar, ens queda 
protestar, manifestar, reclamar, exigir 
i en algun cas, acomodar-se als canvis, 
per més que no estiguem d’acord en 
cap cas.
Cal insistir, des d’aquesta columna, 
que la majoria de la gent no està 
d’acord amb el tancament de les ur-
gències nocturnes del nostre CAP? Cal 
tornar a dir que ens sembla malament 
la retallada escolar de la sisena hora? 
Cal repetir que hi ha moltes altres 
àrees sensibles de retallades, però 
que la sanitat i l’educació són dos 
dels pilars des d’on es construeix la 
identitat d’un poble?
Les notícies no deixen de sorpren-
dre’ns: “La setmana del Pont de la 
Constitució serà festa també per als 
hospitals públics catalans, en què la 
Generalitat tancarà consultes, quirò-
fans i tota l’activitat programada”; 
“L’hospital de Sant Pau planteja un 
ERO sobre un terç de la plantilla”; 
“L’hospital de Lleida s’estén a setem-
bre el tancament de 120 llits”; “Talls 
contra les retallades de la sanitat”; 
“Terrassa, Molins i Cornellà es sumen 
al rebuig de la retallada sanitària”; 
“La reforma de les llistes d’espera 
pot augmentar les desigualtats”; 
“Les retallades deixen fora de servei 
almenys 34 ambulàncies fins al 2012”. 
Mentrestant, el president Artur Mas 
demana “més pes del sector privat en 
l’educació i la sanitat”. Ja se sap cap 
on ens volen portar, falta saber si ens 
deixarem portar.
A Olesa l’anunciat tancament de les 
urgències del CAP encara no té data. 
El que sí que hi ha és un gran descon-
tentament entre els convilatans que 
resisteixen aquest despropòsit i que 
encara mantenen encesa la llum de la 
lluita per mantenir els serveis sanitaris 
actuals. La Generalitat ha comunicat la 
seva decisió a l’Ajuntament però no ha 
precisat a partir de quina data estarà 
tancat el CAP per les nits, encara que 
es preveu imminent.
D’altra banda, per cert més alegre, 
intentarem gaudir durant el mes d’oc-
tubre d’una atractiva oferta cultural 
a Olesa, on hi haurà el Concurs de 
Teatre Vila d’Olesa, Butaka, mostres, 
conferències, xerrades, concerts, 
festivals, fira al carrer dels botiguers 
locals, un atractiu Correllengua i fes-
tes per a tots els públics.
Una de freda i una de calenta, com 
sempre.

l’SMC, que funciona a la Casa de Cultura, 
està obert a totes les associacions per 
col·laborar-hi. El telèfon és el 93 778 0050 
(ext. 3316) o el  676 084 834.

Conveni
Des del passat 16 de setembre, la co-
ordinació entre el cos de la Policia Lo-
cal d’Olesa de Montserrat i els Mossos 
d’Esquadra ha fet un nou pas, gràcies al 
conveni signat entre el consistori olesà i el 
Departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya per a l’adhesió d’Olesa a la 
Xarxa RESCAT de Radiocomunicacions 
d’Emergències i Seguretat de Catalunya. 
Aquest conveni comporta que la Policia 
Local podrà utilitzar el programari de ges-
tió i suport als processos de les policies 
locals denominat SIPCAT.
L’acte de la signatura va comptar amb la 
presència de l’alcalde d’Olesa, Salvador 
Prat, el regidor de Seguretat Ciutadana, 
Pere Planas, el sotsdirector general de 
Coordinació de la Policia de Catalunya, 
Joan Carles de la Monja, el cap de l’Àrea 
Bàsica Policial de Martorell dels Mossos 
d’Esquadra, Toni Mestre, el sergent en cap 
de la policia local d’Olesa, Toni Lázaro, 
i el director General d’Administració de 
Seguretat de la Generalitat de Catalunya, 
Andreu Martínez.

Eleccions
La Comunitat Minera Olesana ha obert 
el procés per presentar candidatures al 
seu Consell Rector, fins a set dies abans 
de la celebració de l’assemblea general 
extraordinària, el proper dissabte 15 d’oc-
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Part de l’equip d’Olesa Ràdio Foto: 08640

tubre. Tal com marquen els estatuts de 
la Comunitat Minera Olesana, els 10.000 
socis i sòcies de l’entitat estan cridats, 
com cada dos anys i mig, a les urnes per 
designar el 50% dels seus representants 
al màxim òrgan de la cooperativa, el 
Consell Rector. 

100 dies
L’Equip de Govern olesà, encapçalat per 
l’alcalde Salvador Prat va fer els primers 
cent dies de govern. Prat ha fet un balanç 
positiu de la seva gestió fins ara, dins de 
la difícil situació econòmica, encara que 
ha comentat que encara no s’ha pogut 
començar a aplicar moltes de les mesures 
previstes per aquesta legislatura.
L’alcalde ha remarcat que la prioritat del 
seu equip de govern son les actuacions en 
via pública i que, en aquesta àrea s’han 
revisat els contractes i s’estan aplicant mi-
llores i innovacions en la neteja dels car-
rers i voreres i en senyalització viària.
Com a novetat, a partir d’octubre, l’Ajun-
tament ha contractat els serveis d’un 
gerent. Es diu Roger Garcia Benavent, té 
55 anys, viu a Sabadell i és especialista 
en gestió pública. Prat ha insistit en que 
es continuarà treballant en reorganitzar 
tots els departaments i serveis de l’Ajun-
tament amb l’objectiu de millorar les pres-
tacions als ciutadans. L’alcalde ha afirmat 
que dins del marc de retallades en Sanitat 
i Educació, la situació de l’Ajuntament és 
delicada, sobre tot tenint en compte que 
s’ha de tornar a l’Estat espanyol més de 
un milió i mig d’euros, durant els propers 
cinc anys.
Per últim i en relació al canvi d’ubicació 
de la fira dels divendres, Prat ha comen-
tat que “se li ha demanat als paradistes 
que ens portin tota la informació de cada 
parada (pes, mesures, etc.) per valorar 
la futura ubicació a Plaça Catalunya”. Tot 
i que falta que alguns lliurin la documen-
tació necessària, segons Prat, “abans de 
l’hivern i el més aviat possible, el “merca-
dillo” es traslladarà a la seva nova ubicació 
al centre del poble”.
El proper divendres 30 de setembre, a 
les 20 h, a la Casa de Cultura, l’Equip 
de Govern municipal portarà a terme un 
acte informatiu per fer balanç dels pri-
mers 100 dies de Govern del Bloc Olesà.  
A l’acte, donarà a conèixer què s’ha fet 
des del canvi de govern, quins han estat 
els problemes detectats i  quines són  les 
prioritats  que s’han marcat els regidors 
del Bloc Olesà.

“Nova” ràdio
L’emissora municipal Olesa Ràdio arrenca 
el proper dilluns 3 d’octubre la nova pro-
gramació de tardor-hivern, amb una total 
renovació de la seva graella. Informació, 
entreteniment, tertúlies, música i esports 
són alguns dels ingredients de la nova 
programació, que té una clara voluntat 
de servei públic, i que com és habitual, 
també es nodreix gràcies a l’aportació de 
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nombrosos col·laboradors.
En total, seran prop de 100 les persones 
implicades d’una manera o altra en la nova 
graella, entre la plantilla de personal, i els 
col·laboradors amb programa propi, els 
que realitzen seccions dins els magazines 
i els tertulians. I tot això a banda dels 
espais de servei que s’oferiran des de dife-
rents departaments del propi Ajuntament 
o d’altres institucions o entitats. En son 
un exemple les aportacions que es faran 
des dels Serveis Socials, Promoció Econò-
mica, l’Espai de convivència, la Biblioteca, 
Mossos d’Esquadra, el Servei de català, 
Cabalbaix, o l’Associació de Voluntaris 
entre d’altres.
Sobre la nova aposta d’Olesa Ràdio, el 
regidor de Comunicació de l’Ajuntament, 
Jordi Martínez Vallmitjana, ha destacat 

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

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

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

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

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

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

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

que, “dels mitjans de comunicació actuals, 
si deixem de banda les noves tecnologies 
com ara Twitter o Facebook , la ràdio és 
sens dubte la que ens aporta major proxi-
mitat i immediatesa. Dos ingredients que 
fan de la ràdio el mitjà preferent i preferit 
en la comunicació local”. Amb la voluntat 
de seguir apostant una temporada més 
per una radio municipal “solvent, propera 
i rigorosa”, segons Martínez, l’emissora 
presenta una nova graella “que combinarà 
la informació, el coneixement, l’entreteni-
ment i la cultura, i que tanmateix vol dotar 
de  presencia i veu a les entitats locals i a 
tots els olesans i olesanes”.
Juntament amb seccions ja molt consoli-
dades, aquesta programació aposta per 
incorporar algunes novetats, amb el ferm 
convenciment, ha dit Martínez, que “per 08640

créixer cal reinventar-se dia a dia”.
La informació, en totes les seves vessants, 
serà l’eix principal de la nova programació 
tot i que també tindran un espai destacat 
la cultura, la història, la música i, sobretot, 
les persones.
Per últim, el regidor Martínez ha destacat 
l’alt grau de dedicació per part del per-
sonal i dels col·laboradors de la ràdio, als 
quals, ha volgut donar públicament les 
gràcies: “els nostres professionals són 
el nostre actiu més preuat ja que, sense 
ells, aquestes novetats no haurien estat 
possibles”. El regidor també ha volgut 
donar les gràcies a oients i futurs oients 
d’Olesa Ràdio: “desitjo que aquesta nova 
temporada us entusiasmi”.
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Correu
El meu carrer
Os vull parlar del carrer Duc de la Vic-
tòria. És un carrer curt i tranquil i és ... 
el meu carrer!. M’agrada viure-hi a la 
casa on han viscut els avis, les tietes, 
els pares i els meus fills.
Estic segura que molts que heu nascut 
a Olesa o fa anys que hi viviu, no heu 
passat mai pel meu carrer. Us convi-
do a que el vingueu a veure, podreu 
descobrir-hi una particularitat que no 
trobareu en cap altre carrer d’Olesa ni 
potser del món. Veureu que molts por-
tals tenen caixes de cartró de plàstic 
o de fusta, d’altres tenen garrafes ple-
nes d’aigua. Us preguntareu el perquè 
d’aquests detalls ornamentals. Doncs, 
senzillament, per evitar que els gats 
que viuen sota els cotxes aparcats, es 

pixin i es caguin als pedrissos de les 
portes, cosa que per dir-ho d’una ma-
nera fina, es més que desagradable.
Abans d’arribar a aquesta estrafolària 
solució, s’ha intentat raonar amb les 
quatre veïnes que porten la intendèn-
cia dels gats però ha estat inútil. Acabo 
reiterant la meva invitació, veniu al 
carrer Duc de la Victòria, os portarà 
sort, perquè teniu moltes probabilitats 
de trepitjar merda.
Josefina Pons Guàrdia

Miquelets
L’organització de La Festa dels Mi-
quelets vol agrair amb aquestes líni-
es a ciutadans, empreses, comerços, 
associacions i institucions de la vila 
d’Olesa de Montserrat els ànims, su-

port i ajuda rebuda tant en el període 
de gestació de la festa com al llarg de 
la successió dels esdeveniments. És 
de justícia esmentar doncs, esperant 
no deixar-nos a ningú, la col·laboració 
en La Festa dels Miquelets 2011 de: 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 
Andreu Costa, Arxiu Parroquial d’Olesa 
de Montserrat, Carmen Peña, Casal 
Catequístic,  Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesà, Escolania i Cor Jove 
Santa Maria d’Olesa de Montserrat, 
Família Panicello, Fruites i verdures 
Montserrat Vidal, Guillem H. Pongi-
luppi, La Passió, La Sucursal, Olesa 
Ràdio, Oliveraires Palomar Olesana 
- SAT, Parròquia Santa Maria, Paqui-
ta Gibert, Quico Galceran, Salvador 
Dinarés (Boté), Unió Excursionista 
de Catalunya - Olesa i finalment als 
socis i amics de L’Arrel, L’Eixida i els 
Miquelets.
Agraïm així mateix el suport institucio-
nal del nostre ajuntament i la presèn-
cia als actes del Delegat del Govern, 
Salvador Jorba. 
El vostre suport ens encoratja a seguir 
treballant per millorar i fer més gran 
aquesta nostra festa, aquesta festa de 
tots, i esperem la vostra participació 
activa també per l’any vinent. Rebeu 
una cordial salutació,
L’Arrel Acció Cultural, L’Eixida de l’Art 
i Miquelets de Catalunya

Gràcies Carme Cerulla
Has sigut la mestra dels nostres fills 
durant tres cursos, amb tu vàrem co-
mençar en el camí del ensenyament 
des de P3 fins a P5. Ens has guiat, has 
estat al nostre costat, ens has ajudat i 
ens has acompanyat en els nostres riu-
res i sobretot ens has ensenyat, però 
no només els números i les lletres sinó 
coses molt més importants com són el 
compartir i ser amics.
En una ocasió vas dir: “Aquest grup 
deixa empremta en el cor”. Però has 

de saber que tu has fet el mateix amb 
nosaltres, i per això et diem “gràcies”. 
Sempre has estat una professional mo-
tivada, alegre, afectuosa amb els nens 
i propera amb els pares. Et troben a 
faltar, et trobem a faltar.
Els teus amics del Puigventós

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

Defensa contra els gats Foto: 08640

La mestra Carme Cerulla           Foto: L.R.
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Va passar
Homenatge
El passat divendres 23 de setembre 
va ser el dia de l’últim programa del 
Joan Soler “Amb Solera” ja que es 
jubilarà, encara que seguirà partici-
pant com a tertulià en la programa-
ció matinal d’Olesa Ràdio. Després 
de més de deu anys amb el seu pro-
grama i vinculat des de sempre amb 
l’emissora local, Soler va rebre un 
emotiu homenatge al acabar el seu 
últim programa i va rebre en viu les 
salutacions de l’alcalde olesà, regi-
dors i els seus companys de la ràdio. 
Enhorabona Joan!

Pitadas
Los trabajadores de la multinacional 
española Grupo Antolín, dedicada a la 
producción de puertas y techos para 
vehículos, han estado organizando 
pitadas, manifestaciones, paros y 
cortes en la circulación del tráfico 
en Sant Esteve de Sesrovires, con el 
objetivo de que sean atendidos sus 
reclamos por parte de los directivos 
del grupo. Según Verónica Membri-
ve, secretaria general de la sección 
sindical CCOO FITEQA, “la empresa 
no responde a las demandas de los 
trabajadores ni a las solicitudes de 
reunión por parte del comité. El 
contrato con la SEAT acaba a finales 
del próximo año y había un nuevo 
proyecto de puertas para el nuevo 
modelo León, cuya ingeniería había 
sido desarrollada por los trabajado-

res de Antolín, pero el proyecto le ha 
sido otorgado a otra empresa, y de 
esta manera, nos quedaríamos sin 
producción”. Al cierre de esta edición 

y luego de las manifestaciones dia-
rias durante el mes de setembre, los 
directivos de la empresa con sede en 
Burgos, habrían accedido a reunirse 
con los delegados de los 130 traba-
jadores que la empresa tiene en Sant 
Esteve, el viernes 30 de setiembre. 
Este periódico intentó comunicarse 
con las autoridades del Grupo en 
Burgos, pero ha sido imposible ob-
tener una respuesta.

50 anys de sacerdoci
El passat 17 de setembre es va cele-
brar a la Parròquia Santa Maria una 
missa on es van commemorar els 
50 anys de l’ordenació com a sacer-
dot del fill d’Olesa, Mn. Jordi Jorba 

i Navarro. L’acte, on també hi van 
participar Mn. Esteve i la Coral Santa 
Maria va plegar nombrosos amics i 
familiars de Mn. Jorba que van voler 
participar i compartir amb ell aques-
ta celebració. Mn. Jorba va néixer 
a Olesa el 6 de desembre de 1933. 
Estudià els ensenyaments obligatoris 
a l’Escola Povill de la nostra vila i més 
endavant els de Comerç, que com-
partí treballant a “El Molí”. L’any 1950 
ingressà al Seminari de La Conreria 
a Tiana on hi estudià Filosofia i Teo-
logia. Al cap de tres anys prosseguí 
els estudis al Seminari Conciliar de 
Barcelona. Fou ordenat sacerdot el 6 
de setembre de 1961 a la Parròquia 
de Santa María de Cornellà. El 1963 

Enhorabona Joan! Foto: 08640



0708640

08640

marxà a Xile on a més d’altres ac-
tivitats com a missioner fou durant 
10 anys director del Col·legi Diocesà 
de Calama.
El 1973, poques setmanes abans del 

cop d’Estat del General Pinochet, tor-
nà a Catalunya. Compaginà el seu 
treball com a Rector de les Parròqui-
es de Santa Maria de Cornellà i Verge 
de Montserrat de Barcelona amb el 
càrrec de Delegat Diocesà de Missi-
ons. L’any 2001 torna a Calama (Xile) 
on resideix actualment i és Rector de 
la Parròquia de la Asunción de Cala-
ma, Director diocesà de catequesi i 
encarregat d’un programa de ràdio a 
l’emissora del Bisbat de Calama.

Mag Arnau
El passat 25 de setembre, un olesà 
d’11 anys, Arnau Toledo Vallès va fer 
una actuació de màgia al parc de la 
Ciutadella de Barcelona, durant els 
actes de les festes de la Mercè, al 
haver estat escollit entre més de 50 
candidats, en una selecció que va fer 
el mag professional “Mag Lari”, previ 
anunci al Facebook.
Ha estat una Gala de Joves Mags on 
han actuat junt al Mag Lari, 4 nois el 
dissabte 24 i 4 nois més, el diumen-
ge 25. Enhorabona Arnau i continua 
amb els teus èxits!

Exposició i paella
El passat 3 de setembre es va in-
augurar l’exposició de treballs dels 
tallers de la nostra associació. Van 
fer la presentació la presidenta de 
l’entitat, Conxita León, i a continua-
ció, la regidora de Sanitat de l’Ajun-
tament, Georgina Muñoz que va dir 
unes paraules elogiant tot el treball 
fet. L’exposició va estar oberta fins 
al dia 11 de setembre, i podem dir 
que al llarg de tots aquest dies han 
passat un munt de persones. L’ex-
posició ha estat tot un èxit, així ens 
ho han fet saber.
Gràcies a tothom per la tasca feta.
Per altra banda, la dotzena paella 

d’Ariadna un any més, tot i la crisi, ha 
estat un èxit ja que ens vam reunir 
un centenar de persones. La paella 
estava d’allò més bona i en el seu 
punt, cal felicitar els cuiners, Simón 
Muñoz i la seva esposa Montserrat 
Guillamón, que a més celebraven 
amb nosaltres l’aniversari de casats. 
També volem donar les gràcies a to-
tes les persones que van fer possible 
l’organització d’aquesta paella. Des-
près de dinar va haver-hi una mica 
d’espectacle i tot seguit ball pel grup 
Embassy. 
Ariadna

El mag olesà en La Mercè Foto: F.T.V.

Mn. Jordi Jorba i Navarro           Foto: J.J.
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Dissabte 1
Mercat d’intercanvi. A les 9 h, a la Plaça de la Sardana. Organització: Revolució 
Verda.

Musical “La ventafocs”. A les 12 h, al teatre La Passió. Organització: Butaka.

Trobada Butakers, amb companyies, productores i programadors. A les 13 h, al teatre 
El Casal. Organització: Butaka.

Teatre: “Límits”, amb la companyia “L’aviador”. A les 17 h, al teatre El Casal. Orga-
nització: Butaka.

Actuació de “Les veus d’Ariadna”. A les 17 h, a la residència Can Comelles (Esparre-
guera). Organització: Ariadna.

Circ amb la companyia Es3 Trifaldó. A les 18.30 h, a la Plaça de l’Oli. Organització: 
Butaka.

“Dreams”, a càrrec d’Own Style, primer espectacle del grup de hip-hop olesà. A les 
20 h, al teatre La Passió.

Teatre musical “Dreamin’ & rappin’” de Moisès Maicas. A les 23 h, al teatre El Casal. 
Organització: Butaka.

Diumenge 2
Màgia: “La asombrosa historia Mr. Snow”, d’Antonio Díaz. A les 12 h, al teatre El 
Casal. Organització: Butaka.

Fira al carrer, amb activitats de lleure, hinchables, maquillatge infantil, música durant 
tot el dia i animació. Durant tot el dia, a la Plaça Catalunya. Organització: Botiguers 
d’Olesa.

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “Institufrènia”, de Joan Ramon Gironès, 
amb el grup “Los genios locos” d’Arenys de Mar. A les 18 h, a l’UEC.

Taller de danses d’arreu del món (danses occitanes, catalanes i de la resta d’Europa). 
A les 18 h, a la Plaça Nova. Organització: Danses Olesa.

Dijous 6
El documental del mes: “Gueto”, la pel·lícula perdida de la propaganda nazi. A les 17 
i a les 20 h, a la Casa de Cultura.

Divendres 7
Concert jove del Correllengua 2011, amb Terratombats, Les absentes i un grup més 
a determinar. A les 22 h, a l’UEC. Organització: CAL Olesa.

Tast d’olis, a càrrec de Kilian Vadnov. A les 19 h, a la Biblioteca. Cal inscripció prè-
via.

Dissabte 8
Festival Lola: “Operetta”, de Jordi Purtí i interpretada pel Cor de Teatre. A les 22 h, 
al teatre La Passió.

Celebració dels 25 anys de l’Esplai Espantaocells de l’Associació Prodisminuïts Santa 
Oliva. A les 18 h, al teatre El Casal.

Diumenge 9
Paella popular mixta o vegetariana. Cal portar plats i cuberts. Al migdia, al Casc 
Antic. Organització: AAVV Casc Antic.

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “Miracle a la casa negra”, de Milan 
Uhde, amb el grup “Quatre per quatre”, de Granollers. A les 18 h, a l’UEC.

Dilluns 10
Inauguració de l’exposició “Joan Oliver, l’home; Pere Quart, el poeta”. Fins el dissabte 
15 d’octubre, a la Biblioteca. Organització: CAL Olesa.

Taller de música (musicoterapia) a càrrec de Maria Egea Munté. A les 17 h, a la Co-
munitat Minera Olesana. Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

Presentació dels actes del Correllengua 2011 i conferencia a càrrec de la periodista 
Patricia Gabancho. A les 19.30 h, a la Casa de Cultura. Organització: CAL Olesa i 
Servei Local de Català.

Dimarts 11
Antònia Font, amb el seu treball “Lamparetes”. A les 22 h, al teatre La Passió.

Dimecres 12
Concert de tardor: “La música de Nino Rota”, amb Esteve Molero & Cobla Marinada. 
A les 18:30 h, al teatre El Casal. Organització: ACF Olesa Sardanista. 

Dijous 13
Taller de dibuix i narració de llegendes catalanes: “Quines llegendes coneixes?, a 
càrrec de Montse Nómen. A les 17:30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL Olesa.

Divendres 14
“Poesia??? Sí! Per a tothom. A les 19:30 h, a la Casa de Cultura. Organització: CAL 
Olesa i L’eixida de l’art.

Conferència “Cribatge i palpació de pit”, amb l’oncòloga Caterina Falo. A les 18 h, a 
la Comunitat Minera Olesana.

Presentació del nou treball del cantautor tarragoní Josep Romeu: “La mirada infinita”. 
A les 22 h, al teatre El Casal. Organització: CAL Olesa.

Dissabte 15
Mostra de cultura popular. Sortida des del Parc de l’Estatut amb cercavila per diferents 
carrers del poble. A les 17.30 h. Organització: CAL Olesa.

Assemblea general extraordinària. Eleccions, renovació parcial dels membres del 
Consell Rector i del Comitè de Recursos. Al teatre El Casal, a les 16.30 h.

Sopar popular del Correllengua 2011. A les 22 h, al teatre El Casal. Organització: 
CAL Olesa.

Diumenge 16
Espectacle del Mag Lari: “Somriures i màgia”. A les 17.30 h, al teatre La Passió. 
Organització: Xarxa. 

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “Adreça desconeguda”, de Katherine 
Kressman Taylor, amb el grup “8uit” de Sant Cugat. A les 18 h, a l’UEC.

Divendres 21
Hora del conte: Contes d’Andersen, amb la narradora Eva González (Dinsdungat). A 
les 18 h, a la Biblioteca.

Celebració del Dia Internacional del Càncer de mama. Sortida amb informació al 
Mercat Municipal i a la Fira dels divendres. Organització: Ariadna.

Dissabte 22
Festival de l’Associació Ariadna, amb l’espectacle “Lluitant es pot vèncer”. A la tarda, 
al teatre La Passió. Organització: Ariadna.

Festival de cultura urbana, amb exhibicions, tallers i concerts. A partir de les 18 h, 
al Parc Municipal. Organització: Regidoria de Joventut.

Teatre: “Una canço per a la ventafocs”, de Carles Dinarès, amb la companya Teatre 
del galió. Al teatre El Casal.

Diumenge 23
Festa de la gent gran. A les 12 h, al parc de Les Planes. Organització: AAVV Les 
Planes.

Teatre: “Una canço per a la ventafocs”, de Carles Dinarès, amb la companya Teatre 
del galió. Al teatre El Casal.

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “L’auditor”, de Josep Mèlich, amb el 
grup “La K-Mama” de Calafell. A les 18 h, a l’UEC.

Divendres 28
Lectura i repartiment de premis del 17è Concurs de Poesia de l’Associació de Volun-
taris d’Olesa. A les 18 h, a la Casa de Cultura.

Club de lectura general: “Sostiene Pereira”, d’Antonio Tabucchi. A les 18:30 h, a la 
Bibioteca.

Diumenge 30
XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “Entre dones”, de Santiago Moncada, 
amb el grup “Tona’78 Talia”. A les 18 h, a l’UEC.



10 08640

Guaita!

 
Foto: 08640

Al nostre poble encara li falten implementar algunes actuacions importants 
pel que fa a seguretat viària. Dins de l’escàs pressupost amb què compta 
l’Ajuntament, podria tenir-se en compte dos cruïlles a la zona de Sant Ber-
nat-Els Closos. D’una banda, a la cantonada de Miquel Coll i Alentorn amb 
el carrer Indústria, falta una bona senyalització i pintura a l’asfalt que indi-
qui que el primer carrer és de doble sentit, o fins i tot, una petita rotonda. 
D’altra banda, a metres d’aquesta cantonada, hi ha un petit carrer de doble 
sentit, però que a la pràctica és impossible que dos vehicles normals passin 
sense fer-se mal, perquè s’aparca d’un costat, on també hi ha ubicats els 
contenidors. El trànsit de cotxes en aquesta zona és important, sobretot 
considerant que està situada a metres de l’entrada del poble i a més a més, 
a prop de l’escola Sant Bernat, la residència d’avis i la llar d’infants Santa 
Maria, el que genera un constant pas de vehicles i de vianants.

08640
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Empreses i serveis
Olesa excursionista
La gent d’Olesa es pot apuntar a la 
nostra pàgina web per tal d’animar a 
fer excursions pels voltants del poble, 
contemplar els espais verds: la muntanya 
de Montserrat, la Creu de Saba, el Pla de 
Fideuer, l’Ermita de Sant Salvador de les 
Espasses, etc.
D’aquesta manera s’anirà informant de 
les sortides que es facin per gaudir de 
la natura que ens envolta. A les excursi-
ons s’hi poden apuntar tants pares, com 
nens, joves... tota la gent que vulgui sor-
tir a passar-s’ho bé. Hem d’agrair que 
Olesa hi és a prop d’una de les munta-
nyes més maques que hi ha a Catalunya 
com és Montserrat. L’adreça és: 
www.facebook.com/olesaexcursionista

Nou servei
El centre d’estètica Nova Imatge us ofe-
reix un nou servei integral de depilació 
làser, tractaments facials i cavitació, 
anomenat “E-light”. El proper dilluns 
24 d’octubre es farà una jornada de 
portes obertes on podràs conèixer els 
nous tractaments i et podràs informar 
dels beneficis. Nova Imatge és al carrer 
Salvador Casas, 33 (davant l’Ajuntament) 
i el telèfon és el 93 778 4594.

Jornada
Century 21 Punt organitza una jornada 
d’experts immobiliaris el proper dimarts 
25 d’octubre per la tarda. Un expert de 
la banca, un d’assegurances i un advocat 
resoldran els dubtes de la gent, de forma 
gratuïta. Per a més informació, podeu 
contactar al tel: 93 778 1700 o per mail 
a: punt@century21.es

“Evento” on line
Diuen que la universalitat neix de la 
particularitat. L’agència de  publicitat 
Factor, “de mida petita i idees grans”, 
sembla disposada a revolucionar el món 
de la comunicació. Ara per ara, ja han 
provocat un bon enrenou amb “l’Event” 
que el passat 21 de setembre van penjar 
a la xarxa.
Originalitat, creativitat, molt atreviment 
i optimisme dins d’un context i un futur 
que, per a alguns, pinta tan “negre” com 
la estètica de les imatges que ens ofereix 
Factor...

En qualsevol cas, és tot un repte en 
aquest temps de crisi i en un món satu-
rat  de missatges. Diuen d’ells que “son 
capaces de todo”. De moment ja han 
aconseguit impactar a un bon grapat de 
seguidors de la xarxa, des d’aquí, des 
d’Olesa. 
Per a més informació, visitar el web: 
www.factorde.com/blog

Nova benzinera
L’empresa Petronieves obrirà el proper 
dissabte 1 d’octubre una nova gasoli-
nera a Olesa. Estarà ubicada al costat 
del supermercat Dia (avinguda Francesc 
Macià cantonada amb Pintor Fortuny, a la 
rotonda que comunica amb la carretera 
de Les Carpes) i oferirà dos sortidors de 
gasoil i gasolina 95 i dues llances manuals 
per rentar cotxes. L’horari serà de dilluns 
a divendres, de 6 a 22 h, dissabtes de 8 a 
20 h, i diumenges i festius, de 9 a 17 h.

Per les missions
Si teniu algun mòbil que no feu servir 
o que estigui espatllat, les Germanes 
Paules, filles de la Caritat els recullen a 
domicili, contactant amb el tel: 93 778 
0490. També es recullen segells usats i 
monedes anteriors a l’euro (no les del 
temps de Franco). En aquest cas, podeu 
portar-ho a Cal Vila (Plaça Catalunya, 49) 
o Cal Calsina (c/Alfons Sala, 72). 

Moda
En Valencia, se celebró la II Edición de 
los premios Fígaros, donde se galardo-
na al peluquero revelación del año, así 
como a las mejores colecciones de moda 
nacional. Las firmas españolas más pres-
tigiosas exhibieron sus trabajos en una 
pasarela de lujo y dentro de la Valencia 
Fashion Week, en la Ciudad de las Artes 
y las Ciencias. En total, 1200 invitados 
pudieron disfrutar de este gran evento de 
la peluquería creativa, donde participó el 
equipo de Jessy Casado, quien comentó 
que “pudimos presenciar un derroche 
de creatividad y un nivel de peluquería 
comparable a la alta costura, todo un 
privilegio”. 
Por otra parte, el equipo de Jess’y tam-
bién participó del show de peluquería en 
directo que se realizó en el barrio del 
Born en Barcelona “I love my hair: Q 

hair, guia de qualitat de la perruqueria”. 
23 prestigiosas peluquerías catalanas, 
entre las que se encontraban Aduho, La 
Barberia de Gràcia, Peluquería Macias, 
Julián Gijón, Montse Morella i Albert Ca-
talà, además de Jess’y Art Zone, peina-
ron en un tiempo record a tres modelos 
cada uno, ofreciendo un espectáculo de 
alto nivel i creatividad a pocos metros 
del público.
El evento contó con el patrocinio de 
Revlon profesional, el Ayuntamiento de 
Barcelona y la Dirección General de Co-
mercio de la Generalitat.
“The Q hair” otorga los distintivos “Q” a 
los salones de peluquería que cumplen 
las directrices de máxima calidad, com-
parable a la Guía Michelin. Para Jessy Ca-
sado, esta experiencia significa “nuevos 
retos para la peluquería del siglo XXI: 
estamos siendo evaluados y  valorados 
por la calidad que ofrecemos. Es un ho-
nor, nuestros clientes se lo merecen”.

25 anys
L’Associació Prodisminuïts Santa Oliva 
celebra els 25 anys de l’Esplai Espanta 
Ocells el proper 8 d’octubre a les 18 hores 
en el Casal Catequístic i volem comptar 
amb la presència del voluntariat que ha 
format part de la nostra associació. És 
un bon moment per a fer un reconei-
xement als joves que brinden la seva 
companyia i afecte incondicional per a 
que els membres de l’esplai puguin gau-
dir de bons moments d’oci. Si has sigut 
o ets voluntari no et perdis aquest gran 
esdeveniment. T’esperem.
Associació Prodisminuïts Santa Oliva

Canvi
L’Escola 113 Dansa informa que per al 
curs 2011-2012, la nova professora de 
teatre serà l’actriu i docent, Marieta 
Sánchez, que reemplaçarà a l’Ivan 
Morales que no podrà combinar-se les 
classes a Olesa amb els seus projectes. 
Les classes amb la Marieta seran els di-
jous de 21 a 22.30 hores, i començaran 
el proper dijous 6 d’octubre a les 20 h, 
amb una presentació del curs. Els inte-
ressats, poden contactar amb l’escola, al 
tel: 93 778 2351

Nou espai
L’Institut de Teràpies Holístiques (ITH) 
us ofereix un nou espai per la prevenció 
d’alteracions múscul-esquelètiques i 
dolors localitzats del cos, així com en el 
manteniment de patologies somàtiques 
agudes i cròniques. Amb tècniques cen-
trades en l’atenció específica que cada 

persona requereix i en grups reduïts. 
Mitjançant el Ioga i Pilates, a través del 
moviment controlat i fluid del cos, es re-
cupera progressivament el to muscular, 
l’elasticitat i la flexibilitat, la força i la 
resistència. Incrementant la capacitat 
pulmonar, ossos i articulacions més 
fortes, abdominal i cames fermes junt 
amb una millora de la circulació sanguí-
nia. En definitiva, aconseguir l’equilibri 
tant a nivell mental com físic! Estan a la 
Plaça Catalunya, 24, 1r, 3a (davant del 
Mercat Municipal) i el telèfon és el 633 
820 119.

Fira al carrer
L’Associació de Botiguers d’Olesa orga-
nitza per al proper diumenge 2 d’octubre 
una nova edició de la “Fira al carrer”, 
on les botigues i empreses associades 
oferiran els seus productes i serveis amb 
molt bons preus i ofertes. Paral·lelament, 
per als més petits, hi haurà diferents ac-
tivitats com hinchables, maquillatge in-
fantil, música i animació infantil durant 
tot el dia.

Reobertura
La fusteria d’alumini Sibina va remodelar 
el seu showroom del carrer Alfons Sala, 
39. Aquí podeu es poden veure i provar 
les novetats en finestres d’alumini, amb 
la gama més completa en persianes i 
automatismes, a més de tots els seus 
complements. L’horari de la botiga és de 
dilluns a divendres de 10 a 13 h. i de 17 
a 20:30 h, i els dissabtes de 10 a 13 h. 
La web és: www.jsibina.com i el telèfon 
és el 93 778 4564.

Paella popular
El proper 9 d’octubre es farà la paella 
popular del barri del Nucli Antic, ja que 
es va haver d’ajornar la data prevista al 
setembre. Com és habitual es cuinarà i 
degustarà a la placeta de Joan Povill. Els 
tiquets es podran comprar a les botigues 
Neo Natura (c/Església, 25) i Ambra/Aru-
al (c/Alfons Sala, 2). El preu dels tiquets 
és de 10 euros per als adults i de 5 euros 
per als infants.
L’Associació de Veïns i Veïnes també in-
forma que a partir d’aquest mes d’octu-
bre es passarà pels domicilis del barri per 
fer una campanya de captació de socis i 
sòcies. La quota anual serà de 12 euros 
(tan sols un euro al mes).
En aquests moments l’associació es troba 
al local del Centre Muntanyenc i de Re-
cerques, al carrer Església, 39, i es pot 
contactar amb ella mitjançant el correu 
casc.antic@gmail.com.

Nou espai per cuidar-se Foto: M.B.

Moda olesana for export Foto: J.C.H.
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Esport olesà
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Penya olesana de l’Espanyol  Foto: P.B.B.

Espanyol
Alguns membres de la Penya Blanc i 
Blava “La moreneta” van visitar l’es-
tadi Cornellà-El Prat i les seves instal-
lacions. Des de la penya, conviden als 
que vulgueu conèixer l’estadi, contacteu 
amb ells al tel: 93 778 0487.

Tir amb arc
L’olesà Marc Altarriba aconsegueix 
guanyar tres medalles al campionat 
d’Espanya categoria cadet. Medalla de 
bronze en individual, bronze per equips  
en l’Autonòmic i medalla d’argent en la 
lliga nacional. Alba Ubach debuta en un 
nacional amb molt bona nota.
No ha sigut fàcil el camí de l’arquer del 
Tir Arc Olesa que en el round de classi-
ficació Cadet, es va situar en el 9è lloc 
amb 597 punts en les series 297/300. 
En les rondes eliminatòries des de 1/8 
i de 1/4 de final, Marc guanya els seus 
compromisos i arriba a semifinals i passa 
a la lluita de les medalles, però finalment 
cau derrotat per lluitar per la medalla 
d’or. En la lluita per la medalla de bron-
ze després de mantenir un emocionant 
empatat 5-5, es va tenir que decidir el 
tercer lloc en una fletxa de desempat 
on Marc, molt centrat, assoleix el 10 i 
guanya el bronze.
En la jornada de dissabte van arribar 
les primeres medalles per Catalunya a 
l’aconseguir 2 bronze per autonomies, 
en Cadet i Infantil, darrera de Madrid. 
En Infantil individual femení, va debutar 

l’arquera del Tir Arc Olesa, Alba Ubach, 
que es va situar a la 12à posició del 
round de classificació amb 489 punts. 
A la fase d’eliminatòries Alba, va te-
nir una eliminatòria molt competitiva 
davant l’arquera madrilenya, que va 
guanyar a la nostra representant en 
el desempat a una fletxa, la millor 
aproximació al centre de la madrilenya 
deixant fora a la nostra campiona que 
ha fet mèrits suficients per passar a la 
següent ronda.

Nou curs de patinatge 
artístic
Durant la primera setmana de setembre 
tots els grups del CPA Olesa, excepte el 
dels adults, van reprendre els entrena-
ments. Aquest any s’han incorporat al 
club 18 futures patinadores als grups 
d’Iniciació. Com en els darrers anys, 
les inscripcions han superat les expec-
tatives i ja s’ha hagut d’obrir la llista 
d’espera. 
Pel que fa al grup d’adults, o de lleure, 
les classes començaran el primer di-
lluns d’octubre (de 21:30 a 22:30 h.). 
Aquest grup encara disposa de places 
lliures, de manera que si tens més de 
16 anys i vols aprendre a patinar per 
divertir-te, només cal que ho vinguis 

a provar. Tens dues sessions gratuïtes 
per enfilar-te als patins i acabar-te de 
decidir. Aquest grup entrena a la pista 
annexa al Pavelló Salvador Boada. Si 
necessites més informació, truca’ns al 
672 472 262, o bé escriu-nos al correu 
patinatge.olesa@gmail.com. 
CPA Olesa

Body form infantil
El club Power Olesa, amb el suport de la 
Federació Catalana i el Consell Català de 
l’Esport engega a l’octubre el “Body form 
infantil” activitat federada escolar, on es 
fan coreografies de ball tant individuals 
com amb grup amb diferents categori-

es d’edat. Les classes seran al pavelló 
Salvador Boada, els dilluns i divendres, 
de 18.30 a 19.30 h, i aniran a càrrec de 
Sandra Zamora. Per a més informació, 
podeu contactar al tel: 660 258 844.

Madrid
La Peña madridista de Olesa celebra 
sus 25 años de historia el próximo 12 
de novembre en el restaurant L’escut 
(Vallirana), donde podrán participar 
por solo 39 euros. Para más informa-
ción, contactar al tel: 646 213 645 
(Sandra).

Aclariment
A l’edició de setembre d’aquest periò-
dic, hem publicat que al sopar de final 
de temporada del Club Atletisme Olesa 
es lliurava un premi especial a Jorge 
Linares, però en realitat es va lliurar el 
Premi Jorge Linares, al millor atleta del 
club. Jorge Linares va ser un atleta del 
CAO que va morir a l’any 2006 i en el 
seu homenatge el club destaca al mi-
llor atleta jove de l’entitat, ressaltant 
actitud personal, comportament i ren-
diment esportiu. Des d’aquesta secció, 
volíem aclarir aquest error de redacció 
i demanem disculpes al club i a tots els 
que s’hagin sentit ofesos.

Futbol
El passat dissabte 17 de setembre es va 
realitzar, al camp municipal de Les Pla-
nes, la presentació oficial del CF Olesa, 
juntament amb els equips de l’EFO 87. 
Bona sort en aquesta temporada a tots 
els equips!

L’olesà guanya tres medalles   Foto: J.L.A.
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Classificats

Compartir cotxe

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

Vaig a l’universitat ESADE de Sant Cugat i he d’entrar cada dia a les 
8 del matí. No tinc cotxe i per això m’agradaria compartir el viatge 
amb algú. Contactar al tel: 618 205 397 (Aleix).

Marcho a Abrera cada mañana (polígono industrial Ca n’Amat), sobre 
las 9.30 h. Tel: 690 283 852.

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

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

Treball
Mestra amb amplia experiència 
s’ofereix per donar classes de 
repàs a nens/es de primària. Tel: 
654 684 046.

Se ofrece senyora de limpieza, con 
experiencia. Horas a convenir. Tel: 
664 626 052.

Chica busca trabajo de limpieza o 
para cuidar personas mayores de 
interna o externa, por las noches 
o fines de semana. Tel: 663 662 
015.

Se  ofrece una chica responsable 
con experiencia para  trabajar  de  
limpieza o para cuidar personas 
mayores, de externa o interna. 
Tel: 648 078 532.

Doy clases de guitarra para 
cualquier persona a cualquier 
nivel. Prácticas, dinámicas y 
económicas. Tel: 666 768 207 
(Alberto).

Soc una senyora de 49 anys, i si no 
tens temps de fer les coses de la 
casa, jo et puc ajudar. Tinc molta 
experiència, també amb els nens. 
Tel: 680 819 333 (Maria Angels).

Chica joven busca trabajo de lim-
pieza, canguro, plancha, por horas 
o a convenir. En Olesa y alrede-
dores. Tengo buenas referencias. 
Interesados, tel: 690 340 088.

Mujer de 37 años busca trabajo 
de peluquera, secretaria, seguros, 
canguro, hotelería, y comercio, 
buena cajera y reponedora; ex en 
todos estos campos, demostrable 
de años, buena presencia y don de 
gente. Tel: 695 840 117 y 93 775 
7414 (Mari).
 
Chica de 28 años busca trabajo 
de lo que sea en Olesa. Cuidado 
de niños y personas mayores, de-
mostrable con título. Tel: 679 211 
853 o 93 778 7516 (Raquel).

Estudiant universitària de 3er 
any s’ofereix per donar classes 
de repàs a alumnes de totes les 
edats i assignatures. Interessats, 
contactar amb el tel: 625 933 394 
(Laia).

Se ofrece senyora limpia y traba-
jadora para tareas domésticas y 
cuidado de niños. Experiencia y 
discreción. Interesados, llamar al 
tel: 665 575 310.

S’ofereix persona amb titulació 
d’auxiliar de geriatria, per fer dut-
xes, passejar i cuidar a persones 
grans. Hores convingudes. Per a 
més informació, trucar al tel: 654 
949 670 o al mail: atencioaperso
nes@gmail.com

Estudiant universitari s’ofereix per 
donar classes de repàs d’anglès, 
matemàtiques i física durant 
aquest estiu. Tel: 618 933 902 i 
93 778 2795 (Marc).

S’ofereix soldador i matricer amb 
molta experiència. Tot tipus de 
soldadures i qualsevol treball 
de prenses i matriceria. Persona 
responsable, sociable, disposat, 
motivat, disciplinat i just. Incor-
poració immediata. Vehicle propi. 
Tel: 93 777 38 13 i 696 632 570.

S’ofereix noia de 40 anys, amb 
experiència, per a cuidar nens 
de dilluns a divendres. Tel: 622 
861 466.

Noia de 23 anys cursant Grau 
Superior d’Educació infantil 
s’ofereix per a donar classes de 
repàs. Tel: 600 811 060 o 93 778 
1319 (Anna).

Estudiant de magisteri s’ofereix 
per a fer classes de repàs de 
totes les assignatures a alumnes 
de Primària i d’anglès a estudiants 
d’ESO per al curs vinent. Tel: 662 
173 377.

Se ofrece señora para tareas 
domésticas, cuidado de niños/
ancianos. Interesados, llamar al 
tel: 679 221 669 (Amparo).

Noia de 23 anys, llicenciada en 
Química per la Universitat de 
Barcelona i amb el Màster de 
Formació del professorat de se-
cundària obligatòria, batxillerat 
i formació professional, s’ofereix 
per donar classes de física, quí-
mica i matemàtiques per tots els 
cursos d’ESO i batxillerat durant el 
mes de juliol. Preus assequibles. 
Tel: 661 296 774 (María).

Automotor
Vendo Ssangyong Rodius 2. 7 Xdi 
limited 4WD, año 2006, 68.000 
kilómetros, por no utilizar. Todos 
los extras: techo panorámico, ta-
picería de piel calefactable, las dos 
plazas centrales son individuales, 
reclinables igual que las dos de-
lanteras, la última fila (la tercera) 
es de tres plazas y se transforma 

en cama. Tiene un gran maletero 
aún teniendo ocupadas las siete 
plazas. Tel: 677 011 359.

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

Plaça de pàrking en venda al car-
rer Benet Margarit (Barri La Cen-
tral). Preu: 9.500 €. Interessats, 
contactar al tel: 673 859 199.

Se alquila plaza de pàrking en la 
zona de Els Closos, acceso por la 
calle Miquel Coll i Alentorn. Tel: 
93 114 53 80.

Vendo plaza de parking por la zona 
del Ayuntamiento. 17.000 €. Tel: 
644 263 354.

Alquilo plaza de parking céntrica 
en Francesc Macià/Pau Casals. 
Tel: 93 778 2137.

Immobiliària
Se vende local comercial de 102 
m2, en la avenida Francesc Ma-
cià (Los Closos). Reformado, con 
baño y fácil aparcamiento. Precio 
final: 100.000 €. Tel: 606 366 786 
(particular).

Local en alquiler en la calle 
Mallorca en el centro de Olesa de 
Montserrat, al lado del Eroski. Su-
perficie: 150 m2. Interesados, lla-
mar al tel: 666 492 315 (Joan).

Bar “Nou circuit” en traspàs. 
Carrer Colon cantonada Rambles. 
Preu: 21.000 euros. Tel: 658 089 
789 (Mariví).

Local en lloguer de 100 m2, 4 ha-
bitacions, ideal per oficines. Plaça 
Catalunya, 54. Tel: 93 775 7569.

Casa en venta zona Pueblo Seco, 
270 m2, con jardín, garaje, 4 
habitaciones, 1 buhardilla, 2 wc, 
salón comedor, cocina y terraza 
solarium. Precio: 325.000 €. Tel: 
655 845 222 (posibilidad de in-
tercambio con piso a partir de 90 
m2, mínimo 3 hab. 2 wc, exterior, 
parking, terraza, zona tranquila, 
diferencia en precio mínimo 
100.000 €).

Es lloga apartament al centre 
de Manresa totalment equi-
pat. Una habitació gran, cuina 
americana directe al menjador, 
bany complert, llum directe, aire 
condicionat, terra radiant, vídeo 

porter, rentavaixelles, rentadora-
secadora, tancament de finestres 
elèctrics, ascensor. Materials de 
qualitat. Molt acollidor. Tel: 619 
042 495.

Diversos
Gent del 71, sopar el dia 26 de 
novembre, informa't a través de: 
olesanscapals40@gmail.com

Se vende cafetera Dolce Gusto 
nueva color rojo, está en su caja 
sin usar. Se vende por 70 euros. 
Interesados, llamar al tel: 93 778 
3827.

Vendo cámara Nikon F55, com-
pleta, con accesorios, seminueva. 
Tel: 690 283 852.

Regalo 10 juegos para PC. Inte-
resados, llamar al tel: 622 167 
708.

Vendo fax Olivetti OFX 100, per-
fecto estado, con manual,  precio: 
20 €. Vendo ventilador-calefactor 
tipo split, con mando a distancia, 
ionizador, salida de aire orientable 
i display digital. Precio: 20 euros. 
Tel: 667 383 332. 

Fora trastos. No acumulis trastos, 
ni nous ni vells. No llencis res, ho 
recollim gratuïtament. Tel: 619 
042 495, 93 869 6273.

Vendo camara digital Nikon D60 
con dos objetivos y accesorios. 
Todo en muy buen estado, tiene 
menos de dos años. Contactar al 
mail: jondcoll@gmail.com

Vendo cachorros de Stanford 
inglés. Buen precio. Tel: 600 537 
689.

Venc bici estàtica nova, indica 
velocitat, distància i temps. Bh 
Fitness Montreal, color gris. Preu: 
100 euros. Per altra banda, venc 
càmara digital Casio, model EX-
S100, 3.2 megapíxels, zoom òptic, 
cargador, cable USB i funda. Preu: 
100 euros. Per últim, venc motor 
d’aigua, CV 0,75 a pressió, màne-
ga de 40 m.  Preu: 150 euros. Tel: 
654 410 191.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640@hotmail.com o al 
tel./fax: 93 772 94 36. El periòdic 
no es fa responsable de possibles 
canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si es 
volen repetir, s’ha d’enviar una 
sol·licitud.



1508640

Per molts anys !
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Agustina Guillamón Casanovas (88), Amparo Redón Bertolín (55), Ana María Fabregat Campos (78), Ana María Flores López (56), Angel Martínez (48), Angela 
Lleonart Puig (79), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria Valero Molet (33), Antonina Macià Estany (88), Arsenio Fernández Alvarez (78), Azucena Domene 
Delgado (53), Baldomero Torres González (91), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (59), Carme Sagués Pino (81), Clara Fortuny (12), Claudia Jiménez 
Morales (17), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (54), David Rodríguez Piedad (33), Dolores Bermúdez Vicente (79), Elsa López (20), Esperança Cadevall Esteve 
(81), Esteban Rodríguez Caparrós (64), Fernando Ramírez Doblas (75), Florencia Guillén Clusas (87), Francisca Ramírez González (76), Genís Carbó (40), 
Gerard Plà Valldeperas, Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat (36), Ismael Sebastià Bayot (84), Jara González Requena (8), Jennifer Baez Passarge 
(18), Joaquín Parra Vicente (55), Jordi Daniel Jiménez Conde (22), Jorge Sala Calvera (64), José Gutiérrez Del Moral (88), José Pérez Morales (86), Josep 
Almasqué Gil (41), Josep Anton Domínguez (73), Josep Montoya Belmonte (83), Josep Pino Batista (64), Josep Solè Travè (85), Josep Vives Miralles (84), 
Júlia Fortuny (14), Kyra Torres Bagües (9), Laia Buch (12), Laia Montes Porta (15), Lucía García (7), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc Carbó Agut (7), Marcelo 
Fraile Minuto (43), María Angeles Ortiz Serrano (88), María Benedicta García Ballesteros (87), Maria dels Angels Ruiz Costa (76), Marta Xairó (27), Matías 
Fraile Avalos (16), Meritxell Montes Vicente (15), Meritxell Planas Aranda (36), Meritxell Vandranas Mata (27), Mía Vicente (40), Mireia Arévalo Poquet (33), 
Mireia Montes Almoguera (17), Nieves García Compte (75), Noe Vidal (33), Núria Aymarich Lavado (7), Núria Jorba Picañol (54), Oriol Maldonado Solà (13), 
Oscar Montes Vicente (5), Paula Pujol Fernández (16), Pere Figuera Ariño (91), Pere García Bertolín (81), Pilar Pérez Balsera (67), Ramón Pérez Artola (40), 
Rosa Guillamón Subirana, Santiago Belmonte Lozano (81), Santos Forn (45), Saturnino Estupiñá Freixas (76), Sònia Jobé Bosch (27), Teresa Mora Mora (80), 
Toni González Granel (40), Valeriano Carbajal Aunión (77), Xavier Artiles Tejero (27), Yesika Ortiz Abenza, Yolanda López Bertrán (46).

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 treu-
re’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.



16 08640


