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Els lectors prenen la paraula
La crisis econòmica i l'incivisme de la gent - Concert de La Cobla Marinada amb 
música de Nino Rota - Una lectora demana explicacions per un carrer sense 
asfaltar - Fotos Sampietro i Botifarra de pagés s'acomiaden  (vegeu Correu)

Empreses i serveis
Tanca la tradicional 
“Fotos Sampietro”

 (vegeu Editorial)

L'informatiu
Inversions al poble i nou 
president a la CMO

L'hereu

El CAP d’Olesa
tanca el servei

d’urgències de nit
Des del proper dilluns 7 de novembre, el Centre 
d’Atenció Primària (CAP) d’Olesa no oferirà el servei 
d’urgències nocturnes, segons ha confirmat CatSalut. 
El tancament serà de 0 a 8 hores i inclou els caps de 
setmana. L’alcalde olesà, Salvador Prat va lamentar 
que les retallades sanitàries afectin al CAP sense 
tenir en compte la opinió ni de l’Ajuntament ni de la 
ciutadania.
L’Assemblea per la Justícia Social d’Olesa, que feia un 
mes acampaven davant del servei d’urgències amb 
l’objectiu de pressionar contra el seu tancament, va 
decidir continuar amb les manifestacions per evitar 
aquesta mesura.
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Editorial

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

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

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

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

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

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

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

Obres al carrer Colom  Foto: 08640

Nou president
A l’assemblea del passat 15 d’octubre, 
el Consell Rector de la Comunitat Minera 
Olesana ha escollit per unanimitat Joan 
Arévalo, antic gerent de la cooperativa, 
com a nou president de l’entitat. Entre 
els objectius per aquesta nova etapa, 
Arévalo va destacar mantenir un bon 
servei de subministrament de l’aigua als 
olesans i promoure un seguit de serveis 
complementaris, com, per exemple, el 
subministrament d’energia elèctrica, un 
dels projectes en marxa a partir de la 
liberalització del sector.

Promeses
Del 2 al 8 d’octubre passat, la Noèlia 
Sanahuja i l’Elisabet Lancharro, alumnes 
de 4t d’ESO de les Escolàpies varen anar 
a Màlaga per participar al certamen 
“Jóvenes Investigadores Injuve 2011. 
Es tractava d’una sèrie de ponències 
d’uns 40 treballs que havien fet joves 
d’entre 15 i 20 anys. Quan finalitzaven 
la ponència, un jurat i els oients feien 
preguntes sobre el treball. A part de 
tot el que varen aprendre des del 
punt de vista acadèmic, el que més 
els va enriquir va ser el fet de poder 
conèixer molta gent d’altres comunitats 
autònomes i compartir experiències amb 
ells. Sanahuja i Lancharro van guanyar 
un dels segons premis. Enhorabona!

Internet a la biblioteca
Amb l’objectiu d’oferir un millor servei 
de connexió a Internet, la Biblioteca va 
implementar el projecte “Internet i més”. 
Els usuaris disposaran de 20 sessions 
mensuals (adults) i 10 pels infants. A 

més a més, els quatre ordinadors de 
la Biblioteca compten amb programes 
d’ofimàtica que permetran aprofitar 
més el servei. A partir d’ara es pot fer 
la reserva del dia i hora d’utilització dels 
ordinadors i això permetrà que més 
olesans puguin gaudir del servei.

Inversió
Dins del marc d’actuacions a la via 
pública, l’Ajuntament inverteix 150.000 
€ en millores de voreres i espais 
públics a diferents punts del municipi. 
Les actuacions es centren a la plaça de 
l’Oli, al carrer de Francesc Macià (entre 
la Rambla i el carrer Alfons Sala), al 
carrer Colom (entre Passeig del Progrés 
i Rambla Catalunya), i als xamfrans 

dels carrers Argelines amb Vall d’Aran i 
Colom amb Mallorca.
A la plaça de l’Oli es repararà una zona 
enfonsada que representa un perill per a 
infants i vianants, i al carrer de Francesc 
Macià es farà la vorera nova en el tram 
comprès entre la Rambla i el carrer Alfons 
Sala. En aquest tram, especialment 
malmès, també s’aprofitarà l’actuació 
per ampliar la vorera i facilitar així el 
trànsit de vianants, cadires de rodes 
i cotxets. Aquestes dues actuacions 
suposen una inversió de 54.079,48 € i ha 
estat adjudicada a l’empresa Picolesa.
Al carrer Colom es fa una actuació de 
millora del paviment de la vorera en 
el tram comprès entre la Rambla i el 
Passeig del Progrés que anirà a càrrec 

Finalment, el servei d’urgències de nit 
del CAP olesà tancarà les seves portes 
a partir del proper 7 de novembre. Per a 
fer una mica d’història, hem consultat a 
l’historiador local Elies Valldeperas, que 
va destacar que a “l’any 1990 es col·locà 
la primera pedra del que seria el CAP a 
Olesa, amb la presència del Conseller 
de Sanitat, Xavier Trias, i el 23 de juny 
de 1992 s’inaugurà el nou edifici. Fruit 
d’un acord tripartit entre l’Ajuntament 
d’Olesa, el Departament de Sanitat i la 
Mútua de Terrassa, aquest fet significà 
la implantació del nou model d’atenció 
primària, en contraposició a un model 
obsolet que comportava la massificació 
de les consultes amb el consegüent 
desprestigi de la professió mèdica i la 
manca d’eficàcia en l’atenció als malalts”. 
Valldeperas ressalta que “les deficiències 
que presentava l’antic ambulatori de la 
Seguretat Social, amb la dificultat que 
suposaven les escales que donaven accés 
al primer pis, obligaren a la Generalitat a 
emprendre la construcció d’un nou centre 
que havia de dispensar una millor atenció 
sanitària als olesans. En aquest centre 
s’hi instal·laren les dependències de l’am-
bulatori, amb sis metges de capçalera, 
dos pediatres i tres metges d’urgències, 
membres de personal sanitari, el centre 
de planificació familiar i el servei HERA 
(servei d’atenció a la drogodependèn-
cia)”. A partir d’ara, Olesa es queda 
sense servei d’urgències de 0 a 8 hores, 
tots els dies de la setmana.
A l’àmbit polític local, la negociació per 
l’aprovació de les ordenances fiscals per 
a l’any vinent s’estaria acabant de defi-
nir sempre i quan els nostres polítics es 
posin d’acord. La proposta de l’Equip de 
Govern suposa un augment de l’IPC, un 
3,1%, en la majoria de taxes i impostos. 
L’IBI s’incrementa un 4,5% (un 1,4% per 
sobre de l’IPC); s’unifica la taxa d’escom-
braries en 105 euros i es deroga la taxa 
de clavegueram. La discussió està amb 
els grups de l’oposició que reclamen al 
Bloc Olesà coherència i que no incrementi 
cap ordenança per sobre de l’IPC, tal i 
com havien demanat quan estaven a 
l’oposició.
En un altre ordre de coses, acabarà el 
tradicional Concurs de Teatre Vila d’Olesa 
i hi haurà teatre per als diferents públics 
al Casal i a La Passió. Com podeu veure a 
la secció “Agenda”, a més de teatre hi ha 
un seguit d’activitats culturals de diferent 
tipus (xerrades, presentacions, concerts, 
etc.), canvis a la programació d’Olesa Rà-
dio i l’exposició “6000 anys fent ceràmica. 
El nostre patrimoni arqueològic”, digna 
de visitar a la Casa de Cultura.
I en el context nacional, el proper 20 de 
novembre hi haurà eleccions generals. 
Tal i com està el pati, sembla que podria 
canviar tot i que després no canviï res. És 
a dir, no cal esperar solucions màgiques 
a partir del 21 de novembre. El que sí 
que cal fer és participar d’aquest procés 
democràtic i continuar fent, cadascú des 
del seu lloc, una societat millor, enfor-
tint els vincles socials. La construcció 
del nostre futur es fa cada dia i les mi-
llores en cultura, societat i política les 
provoquem nosaltres mateixos. No ens 
oblidem d’això.
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La columna de l'Ivan
Vivim en una societat de ressaca, on ara paguem els plats bruts d’un 
sopars de luxes desmesurats, cafès, copes i puros. Alguns amb menys 
i altres amb més responsabilitat, hem estat els causants d’uns dèficits 
que esparveren i que crèiem vitals i necessaris.
Hospitals de proximitat amb tota la infraestructura i a ple rendiment 
amb la despesa que això suposa en comptes de dispensaris a cada poble. 
Els ajuntaments que van descobrir com eren de dolços els impostos 
recaptats per noves llicencies d’obres i requalificacions de terrenys. 
Els pisos, amb uns costs similars als de sempre, es venien a uns preus 
de venda abusius i els bancs no tenien cap problema en “deixar” els 
seus diners a un interès menyspreable i a tornar en tants anys que els 
nostres fills passarien d’heretar bens a heretar hipoteques. Les caixes 
van començar a jugar al joc dels bancs i van entrar en aquesta espiral 
viciosa i destructiva fent assegurances i regalant jocs de cuina si obries 
un “ves-a-saber-el-què”.
Aquest tsunami es veia vindre. Com tots els tsunamis començà mar 
endins i allà gairebé era imperceptible, una petita ona no gaire més 
gran que les altres. Aquesta ona va agafar energia i s’alimentava dels 
mercats, dèbils i humans i amb fam d’ambició a qualsevol preu; al 
tocar terra va arrasar, destrossar i matar tot el qui va trobar. El nivell 
d’endeutament de les nostres butxaques es esfereïdor i l’angoixa que 
patim es tradueix en crispació. Una crispació que fa saltar espurnes per 
coses que en realitat son nímies o buides de contingut.
L’altre dia a la plaça, una discussió generat per un malentès en la 
tanda d’una botiga, gairebé acaba en guerra civil entre seguidors i 
detractors de la dona de cabell blanc, permanent i brusa estampada 
amb ombreres.
Però també vivim en un país on tots som familiars però ningú es sent 
germà del que viu a la porta del cantó, al carrer del cantó, al poble del 
cantó o a la comunitat autònoma del cantó. Jo, sense anar més lluny, 
tinc família escampada per mig món i els meus avis van néixer els uns, 
a un petit poble de la Cerdanya que ara ja no surt ni als mapes, i els 
altres a Jerez de la Frontera. És lamentable, sent tots d’aquest món, 
veure com ens barallem per banderes, colors o equips; ara que tots 
hauríem d’anar a una.
He endarrerit aquesta columna fins l’últim moment esperant amb molta 
il·lusió i desig la declaració d’ETA anunciant la definitiva fi de les seves 
activitats. “Avui, 20 d’octubre de 2011 ETA ha anunciat la fi de tota 
violència i demana encetar un nou escenari de pau i diàleg”. Que així 
sigui, però el que dubto és si sabran estar tots els polítics a l’alçada 
dels fets. No ens enganyem: ara acaba un camí, un camí on molts hem 
perdut de tot, però en comença un altre ple de cicatrius i dificultats, 
amnisties, concessions i determinacions políticament incorrectes. Un 
que només ens pot reportar pau i llibertat.
Tinc amics que viuen a Euskadi i ells com cap altre saben quant difícil 
i complicat és el que anomenen el conflicte basc. És molt difícil trobar 
alguna família on algun membre no hagi estat víctima o botxí; es molt 
violent veure com alguns temes no es treuen obertament perquè el 
fill d’aquella és a la presó o perquè el nebot de l’altre va morir en un 
atemptat.
Recordeu l’atemptat a Hipercor?
Jo si, vaig perdre una coneguda i aquella tarda havíem quedat per 
comprar-hi uns discs. Quan vàrem arribar tot havia passat.
Però hem de viure mirant cap al futur amb orgull, il·lusió i sense por i 
això, com moltes altres coses, només s’aconseguirà treballant-hi per 
ambdues parts. Sempre treballant.
Com he dit hi ha coses importants en què creure i futileses que els 
polítics ens posaran davant com a cortines de fum per esgarrapar quatre 
vots. Espero que per un cop a la vida tots ens sentim germans i no ens 
deixem intoxicar pel fum.

Ivan Carreira

de l’empresa Noves Construccions i que 
tindrà un cost de 58.951,66 €.
Finalment, es repararan els xamfrans 
dels carrers Colom amb Mallorca 
i Argelines amb Vall d’Arán, unes 
actuacions que suposaran una despesa 
de 36.972,72 € i que executarà l’empresa 
Promocions Catalanes Olesa.

Nou vehicle
La Policia Local d’Olesa va estrenar 
un nou vehicle en substitució del tot 
terreny que s’utilitzava fins ara. Amb 
aquest Seat Altea Freetack motor diesel, 
s’aconsegueixen millores tècniques, tant 
en seguretat activa i passiva del propi 
vehicle, com en els últims avanços en 
tots els accessoris policials. El sistema 

de contractació del vehicle és el 
rènting, el mateix que l’anterior, amb 
les conseqüents avantatges que això 
comporta.

Recollida
L’Ajuntament d’Olesa demana 
col·laboració ciutadana per a la recollida 
de CD’s usats per motius nadalencs. 
Els punts de recollida són: la Casa de 
Cultura (de dilluns a divendres de 9 a 
14 h, i de 16 a 22 h, dissabtes de 10 a 
13 h i de 17 a 21 h, i diumenges de 12 
a 14 h.) i de 17 a 20 h, i a l’Ajuntament, 
de dilluns a divendres de 8 a 21.30 h. i 
dissabtes de 9 a 14 h.

Nou cotxe policial  Foto: AOM



Va passar
Metge Carrera
El poble d’Olesa de Montserrat ret l’ho-
menatge definitiu al Metge Francesc 
Carrera i Lamich, qui va donar a la 
vila d’Olesa el seu patrimoni personal 
i va facilitar, entre altres actuacions, la 
construcció de l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat. El trasllat de les restes del 
metge Carrera i de la seva esposa a un 
lloc destacat  del cementiri municipal de 
Can Singla, era l’actuació que quedava 
pendent d’executar després d’haver 
donat el nom del metge Carrera a un 
carrer d’Olesa (1925) i d’haver-li fet un 
homenatge, el mes de març passat, a 
l’Escola Mare de Déu de Montserrat. La 
inauguració del monòlit es va dur a ter-
me el passat 1 de novembre coincidint 
amb la Diada de Tots Sants.
Els diferents actes d’homenatge al met-
ge Carrera no haurien estat possibles 
sense la col·laboració d’una comissió 
de ciutadans integrada per Carles 
Roca, Amadeu Dalmases i Lluis Duran 
que, amb la voluntat de mantenir viva 
la memòria del metge Francesc Carrera, 
van recuperar els acords presos l’any 
1925 i els van posar en coneixement de 
l’Alcaldia.

Weingarten
Una delegació olesana integrada per 
25 persones ha participat en  els actes 
oficials commemoratius del 28è aniver-
sari de l’agermanament entre Olesa de 
Montserrat i Weingarten. La visita a la 
població alemanya respon a les trobades 
que es fan anualment entre ciutadans de 
les dues ciutats agermanades. Aquest 
any, quan es compleixen 28 anys de la 
signatura del document de l’agermana-
ment, la cita era a Weingarten. Fins allà 
s’hi va desplaçar una delegació olesana 
encapçalada per la Regidora de Benestar 
Social de l’Ajuntament, Georgina Muñoz 
i pel president del Comitè dels Agerma-
naments, Tomas Sánchez.
Els olesans, deu dels quals participaven 
per primera vegada en aquestes troba-
des, van gaudir de visites culturals a les 

ciutats de Baden Baden i Heidelberg,  
així com d’un concert de música jove i 
d’un sopar oficial ofert per l’Ajuntament i 
el Comitè dels Agermanaments de Wein-
garten en el decurs del qual es van fer 
el tradicional intercanvi d’obsequis i els 
parlaments institucionals.

Les Planes
El passat diumenge 23 d’octubre es va 
celebrar la Festa de la gent gran amb 
molt bona acollida on van gaudir d’una 
bona paella i on s’ho van passar molt bé 
al ritme de la salsa. Enhorabona!

Vibrant
Unes vuit-centes persones van acostar-
se el passat 11 d’octubre al teatre de La 
Passió per tal de gaudir amb la música 
en directe dels Antònia Font, una de les 
més populars bandes de pop catalanes 
del moment. Els Antònia Font van pre-
sentar-hi el seu treball “Lamparetes”, 
però no van renunciar a recuperar 
temes clàssics del seu repertori, com 
“Wa Yeah!”, “Alegria” o “Mecanismes”. 
L’efusiva entrega del públic va ser re-
compensada amb quatre bisos, la qual 
cosa des de platea va agrair-se sorollo-
sament amb aplaudiments i xiulets.

Gent gran
Unes 150 persones van participar en 
la Marxa de la Gent Gran organitzada 
pels Serveis Socials de l’Ajuntament. El 
punt de trobada va ser la plaça de Fèlix 
Figueras i Aragay, des d’on es va iniciar 
un recorregut que va finalitzar a l’Areny 
del Molí, on hi va haver un esmorzar i 
regals per als participants, la lectura 
d’un manifest i una cantada a càrrec de 
la Coral de l’Associació de Voluntaris.

Casa d’Oficis
El passat 13 d’octubre es van clausurar 
els cursos de la Casa d’Oficis que han 
format, durant un any, 27 persones 
d’Olesa en les especialitats de cuina, 
manteniment i reparació d’ordinadors, 
jardineria i treballs forestals. La Casa 

En petit comitè
No ens ho podem permetre, no ho podem 
permetre
Són temps difícils, tots ho sabem, tots ho patim, tots ens en lamentem. I si mai 
és bo de llençar els diners, ara, avui, és simplement immoral.
L’Ajuntament d’Olesa, és a dir, tots els olesans i olesanes, ens estem gastant 
50.000 € per millorar la imatge del poble. Parlem de molts diners, de milions 
de les antigues pessetes que surten de l’esforç dels ciutadans.  Uns diners 
esmerçats a netejar el poble de pintades, perquè la veritat és que hi ha zones 
que feien fàstic i calia dignificar-les. Des d’aquest punt de vista, no creiem que 
ningú pensi que són diners mal invertits.
Els ciutadans tenim dret a, quan sortim de l’espai privat -la nostra casa- i anem 
a l’espai comú -els carrers i espais públics-, poder gaudir-ne perquè el veiem 
net, dignificat, agradable... Però hi ha una colla de desaprensiu, no gaires, tot 
plegat quatre brètols, quatre impresentables, quatre estúpids, que es dediquen 
a embrutar-ho tot, a pintar-ho tot, a pixar pertot... I això, a aquests pobres 
individus, els fa sentir que són més importants, més forts, més valents. 
El fet és, però, que els abans esmentats espècimens no actuen mai a cara 
descoberta. No, tot al contrari, ho fan quan no hi ha ningú, protegits per la 
foscor, de vegades amb la cara tapada. Això sí, signen les seves bretolades amb 
uns esprais que destrossen les façanes, els bancs, els rètols i tot el que troben. 
Però, realment signen les seves bretolades?  No, no s’atreveixen, no tenen valor 
per fer-ho. Els covards no donen mai la cara. El que fan és amagar-se sota uns 
pseudònims. Al que sí que s’atreveixen és a “fardar” davant d’alguns companys 
als quals pretenen dominar, enganyar i convertir en còmplices, tot dient-los: 
“Mira de què sóc capaç” o “Mira que valent que sóc”.
Però no, que no s’enganyin. Per cometre un acte així l’únic que cal és un pot 
d’esprai, covardia, una autoestima molt baixa i un alt grau d’incivisme.
Pel que fa a nosaltres, la resta de la societat, tenim la responsabilitat de, dintre 
de les nostres possibilitats, no permetre’ls que quedin impunes. Si els veiem fent 
una malifeta ho hem de fer públic, ho hem de denunciar. Si sabem qui son, ho  
hem de comunicar. En aquest sentit, hi ha una frase de Gandhi, que diu: “Allò més 
atroç de les coses dolentes de la gent dolenta és el silenci de la gent bona”.
No podem permetre que quatre facinerosos destrueixin el poble. No ens podem 
permetre gastar un dineral cada dos per tres per netejar parets. No podem 
permetre que atemptin així contra el nostre dret a una bona convivència i a un 
entorn digne.
Bloc Olesà

PSC
L’exregidor Jordi Ruf és el nou primer secretari del PSC Olesa, després de la 
renúncia al càrrec de l’exalcalde, Jaume Monné. Ruf, de 27 anys, va formar part 
de l’equip de govern municipal a la legislatura passada i va assegurar que el 
seu principal objectiu és organitzar el partit per oferir una oposició de qualitat, 
intentant arribar a acords sempre i quan aquests, beneficiïn a la ciutadania. El 
PSC local afronta aquest repte per segona vegada, ja que tan sols entre els anys 
1991 i 1995 va treballar des de l’oposició.

KAO
El passat 17 d’octubre, Comissions Obreresva guanyar les eleccions sindicals a 
la KAO Corporation d’Olesa. CCOO ha obtingut la majoria al col·legi de tècnics 
i al d’especialistes i d’aquesta manera obté la majoria del comitè d’empresa, 
compost per nou membres (6 per a CCOO, 3 per l’UGT). A la totalitat dels 
centres de treball de Kao a Catalunya, CCOO ha obtingut un total de 15 dels 23 
delegats elegibles.

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

El viatge a Weingarten  Foto: CAW
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d’Oficis va ser un projecte supramu-
nicipal coordinat pel Consell Comarcal 
que compta amb subvencions del Servei 
d’Ocupació de Catalunya i del Fons Soci-
al Europeu (558.883,24 €), i aportacions 
dels ajuntaments amb fons propis de 
despeses no subvencionables que, en el 
cas d’Olesa, ha estat de 9.132 €.
En aquesta darrera edició s’han bene-
ficiat dels cursos 50 alumnes aturats 
menors de 25 anys, sis professors, una 
administrativa i una directora. En total 

s’han fet 58 contractes. Dels 50 alum-
nes, 27 eren d’Olesa, 13 d’Abrera i 10 
de la resta de la comarca.
Els 27 alumnes d’Olesa s’han format en 
les especialitats de cuina, manteniment 
i reparació d’ordinadors, jardineria i tre-
balls forestals. A Abrera la formació s’ha 
centrat en l’atenció geriàtrica i a Sant 
Feliu en el muntatge i manteniment 
d’instal·lacions solars fotovoltaiques.

04 08640
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Correu
El món sonor de Nino 
Rota
La Cobla Marinada dirigida per Esteve 
Molero va oferir el passat 12 d’octubre 
al Casal un concert extraordinari amb 
música del compositor Nino Rota, una 
hora llarga de bona música que els 
olesans van poder tastar gràcies a la 
iniciativa de l’ACF Olesa Sardanista.  
Aquest any se celebra el centenari del 
naixement de Nino Rota (1911-2011), 
compositor mundialment famós per 
la seva vinculació amb la música de 
cinema. A propòsit d’aquest centenari, 
Esteve Molero i la Cobla Marinada 
presenten un concert amb música de 
Nino Rota que convida a entrar en un 
món sonor “agredolç i tragicòmic”, 
segons assenyala Molero, “com també ho 
és el de la cobla”. Amb aquest maridatge 
de punt de partida, el programa que 
van presentar el 12 d’octubre al Casal 
va incloure arranjaments de diverses 
pel·lícules, un fragment del concert per 
a trombó del mateix Rota, la sardana 
“La ballarina i el soldadet de plom” de 
Francesc Cassú, i un fragment de la 
banda sonora de “Jamón, Jamón”, una 
pel·lícula de Bigas Luna amb música de 
Nicola Piovani. 
Una tr ia i un ordre de les peces 
intel·ligent, l’excel·lent presentació del 
mateix Esteve Molero i una interpretació 
acurada i precisa són els tres elements 

que van fer d’aquest concert una 
experiència molt gratificant. Des dels 
primers compassos, els que érem 
entre el públic vam poder sentir el 
so característic de la cobla, però uns 
arranjaments molt ben trobats ens 
va transportar ben lluny de l’univers 
sardanístic i dels habituals Serra, 
Garreta i Toldrà. Tanmateix però, les 
diverses suites de danses del programa, 
amb ritmes també tan propers com la 
polca, el vals o la masurca ens remetien 
constantment a la sonoritat dels balls 
vuitcentistes de Serra, Cotó o Perich. 
La discreta i elegant percussió que va 
acompanyar quasi tot el concert i les 

intervencions puntuals d’un saxòfon i 
d’una tuba van ser els complements i el 
toc de color d’una Cobla Marinada que 
va presentar un treball de gran qualitat. 
També va ser destacada la intervenció 
del trombó solista, Daniel Navarro, que 
va interpretar el primer moviment del 
Concert per a trombó. La sardana “La 
ballarina i el soldadet de plom” va quedar 
plenament integrada dins el concert, ja 
que la música de Cassú, segons paraules 
de Molero, “està impregnada de l’estil 
de Nino Rota”.
La tarda del 12 d’octubre el Casal d’Olesa 
va quedar quasi ple, amb més assistència 
del que és habitual en els concerts de 
cobla. L’èxit va ser rotund, i en acabar 
només se sentien elogis del públic cap 
a la Cobla Marinada i felicitacions cap a 
l’organització. Un treball i un esforç que 
es va veure llargament recompensat. 
Per tots aquells que no van poder assistir 
al concert, o per aquells que vulguin 
tornar a escoltar-lo, la Cobla Marinada 
ha editat un CD que inclou tota la música 
del projecte. 
L’ACF Olesa Sardanista, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament d’Olesa de 
Montserrat, la Diputació de Barcelona, 
el Casal d’Olesa i La Comunitat Minera 
Olesana, ha apostat una vegada més 
per la música en directe, no sempre 
valorada com es mereix en el nostre 
país. Un projecte com el de Nino Rota 
demana constància i esforç per part 
dels músics, però també per part dels 
organitzadors i del públic. Així doncs, 
tots plegats ens hem de felicitar per 
donar valor a al cultura i, sobretot a la 
fràgil cultura de la música en viu.  
Anna Costal i Fornells

El carrer de la vergonya
Fa aproximadament uns 10 anys que 
vam venir a viure a Olesa la meva 
família i jo. Una de les coses que ens va 
sorprendre més va ser la gran quantitat 
de zones sense asfaltar que hi havia per 
tot el municipi.
Han passat des de llavors tres 
legislatures de diferents equips de 
govern municipal, i sembla ser, que cap 

del membres d’aquests equips no són 
usuaris dels Ferrocarrils. Segurament 
deuen fer servir el vehicle particular 
per desplaçar-se a tots els llocs. I dic 
això perquè si no fos així, de ben cert 
que ja haurien asfaltat el tros del carrer 
que va des del cementiri vell a l’estació 
de FGC.
Quan es va posar el rètol del “Plan 
España” vam pensar: “mira, una obra 
d’asfaltat que realment feia molta falta”. 
Però el resultat final no va ser l’esperat: 
sembla ser que se’ls va acabar l’asfalt, 
perquè només s’ha fet fins l’alçada de 
la paret del cementiri, i la resta fins a 
l’estació continua de sorra.
Senyors de l’actual equip de govern: no 
tothom fa servir el cotxe per anar a tot 
arreu, hi ha un gran col·lectiu que cada 
dia fa servir els FGC i que ha de passar 
diàriament per una zona fosca, bruta, 
trepitjant sorra, pedres, “pedrotes” i que 
s’enfanga quan plou. És un “descampat” 
en el que t’aventures tant a patir un 
ensurt per fer-te mal al caminar, com 
pel tema d’inseguretat ciutadana. 
Sento vergonya quan veig com després 
de 10 anys les coses continuen igual. 

Demano una mica de respecte pel 
col·lectiu d’usuaris del transport públic, 
al qual jo també pertanyo. M’agradaria 
que alguna persona del consistori 
informés si està previst solucionar el 
tema. Moltes gràcies,
Montserrat Ferris Latre

Marató
L'Esbart Olesà ofereix un espectacle 
a benef ic i de la regeneració i 
transplantament d'òrgans i teixits eb el 
marc de la Marató TV3. El grup convidat 
serà l'Esbart manresà de l'Agrupació 
Cultural del Bages. La cita és al teatre La 
Passió, el proper dissabte 3 de desembre 
a les 19.30 h. Us hi esperem!
Esbart Olesà

Biblioteca
Mis felicitaciones a la biblioteca municipal 
de Olesa... ¡que tenga una olesana que 
tener una hija de 9 años para entrar 
por primera vez en la biblioteca! ¡Qué 
experiencia! Cuál fue mi sorpresa al ver 
señoras leyendo revistas de cotilleo, 
señores que leían el periódico, niños de 
quinto y sexto haciendo los deberes, 
un sitio infantil con los pequeños con 
sus caritas llenas de sonrisas, niños en 
los ordenadores y adultos que están 
estudiando para sacarse una carrera... 
Libros que impresionan en todas sus 
modalidades y mi hija qué decir... ¡con 
tantos y tantos libros, cada cual acorde a 
su edad, dvds, comics, música! Y yo me 
sentí como cuando éramos pequeñas, 
ese olor inconfundible al papel y a limpio, 
el buen trato de las trabajadoras que 
me hicieron el carnet (que por cierto 
es gratuito) y encontrar la música que 
yo buscaba, sin palabras... Acercaros 
i comprobar por ustedes mismos. ¡Yo 
ya he encontrado el sitio perfecto para 
sentirme en el país de Peter Pan!
A. Jiménez S.

Sense asfaltar  Foto: MFL

El compositor Nino Rota Foto: GC

La biblioteca, un bon refugi per la cultura Foto: CJS
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Fotos Sampietro
Fa 50 anys el meu pare, Ángel 
Sampietro, forma una petita empresa 
“Fotosampietro”, primer en un pis del 
carrer República Argentina i després 
d’uns anys, en un establiment comercial, 
muntant un estudi i botiga de material 
fotogràfic.
Durant aquests anys he continuat 
el treball que el meu pare em va 
ensenyar, però ara ha arribat el temps 
de prejubilar-me.
En aquesta ocasió i amb aquestes 
línies, voldria donar les gràcies a tots 
els nostres clients per confiar en la 
nostra empresa, per la qual han passat 
diverses generacions, i ens sentim 
agraïts d’haver pogut fer la nostra feina. 
Gràcies de tot cor!
Ester Sampietro

Sorpresa para arrenda-
dores
Esta es la historia de un propietario que 
por necesidad y problemas de necesidad 
tuvo que alquilar su local de negocio a 
unos señores que en principio y a simple 
vista, daban una muy buena apariencia 
de buena gente. Luego se demostraría 
todo lo contrario. Con la excusa de la 
crisis todo se estropeó y comenzaron 
los retrasos en sus obligaciones. 
De esta manera se llegó al final del 
contrato y con estas perspectivas, el 
arrendador les comunica la intención 
de no renovarles dicho contrato a lo 
cual estos señores suspenden el pago 
del último trimestre, dejan de pagar la 
luz y el agua, lo cual conlleva al corte 
del suministro. Entonces se dedican a 
destrozar el local y sus instalaciones, 
entregando la llave al gestor donde el 
arrendador la recibe con la consabida 
sorpresa al abrirlo.
Con estas líneas, quiero reflejar que la 
crisis hace cambiar a las personas y saca 
los bajos instintos que llevaban dentro 
y que no aparentaban tener. Quizás no 
fue la crisis sino que las apariencias 
engañan y se busca una excusa para 
justificar sus actos.
R.D.R.

Les Planes
Aquests últ ims mesos la Brigada 
Municipal, apujada per un pla d’ocupació, 
ha estat reparant les voreres del nostre 
barri de Les Planes. S’ha demanat 
a l’Ajuntament el cost d’aquestes 
actuacions per poder informar als veïns. 
No obstant això, encara hi ha veïns, els 
de sempre, que continuant aparcant 
malament, incomplint les normes de 
trànsit i provocant desperfectes a la via 
pública. Els hi recordem que a menys de 
25 metres de qualsevol lloc sempre hi 
ha aparcament disponible.
AV Les Planes

Trobada
Els descendents de la família Corsà, 
d’on l’origen és d’Òs de Balaguer, es 
troben un cop l’any a diferents punts 
de Catalunya, i el passat 9 d’octubre la 
XIV trobada de la família va ser a Olesa, 
on es van reunir més d’un centenar de 
cosins. Enguany han anat a missa, de 
visita al teatre de la Passió i acabaren en 
un dinar al restaurant el Cafè del Centro. 
Enhorabona!
F.J.A.

Agraïment
Estimats radiooients de “Botifarra de 
pagès”: m’adreço a tots vosaltres que 
sou una gran majoria de gent gran com 
jo mateixa, per agrair-vos sincerament 
els anys tant bonics que hem passat 
junts gaudint d’aquest programa tant 
nostre com era “Botifarra de pagès” en 
el que hi havia una mica de tot. He tingut 
una oportunitat engrescadora al llarg de 
casi 18 anys, de poder col·laborar en 
la emissora local d’Olesa. Com olesana 
que soc estimo Olesa i la ràdio. Ho dic 

amb propietat i amb 1540 programes 
fets, amb diferents noms i companys 
(sense cobrar mai). He viscut aquesta 
etapa de la meva vida amb alegria i 
positivament. Ara vull informar que 
no hem deixat la ràdio; han suprimit 
la nostra col·laboració degut als canvis 
importants de programació que han 
fet les persones que actualment son 
responsables d’Olesa Ràdio.
Una somiatruites, S.C.X.

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 institucions), 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

Ester Sampietro Foto: ES

Cotxes mal aparcats a Les Planes  Foto: FG



08 08640

L’agenda del novembre
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Fins al 20 de novembre
Exposició de pintura de Núria Carbassa. Dies laborales, de 18 a 20 h, 
i festius, de 12 a 14 h, i de 19 a 21 h. A L’Eixida de l’Art, Plaça de les 
Fonts.

Fins a l’11 de desembre 
Exposició “6000 anys fent ceràmica. El nostre patrimoni arqueològic”. A 
la Casa de Cultura. Organització: CMRO.

Dijous 3
El documental del mes: “El perdón”, de Ventura Durall. A les 17 i a les 
20 h, a la Casa de Cultura.

Dissabte 5
Xerrada “La crisi alimentària”, a càrrec de Gustavo Duch. A les 12 h, al 
Casal Independentista i Popular (c/Església, 58). Organització: Revolució 
Verda i CIP.

Mercat ecològic i de pagès. De 9 a 14 h, a la Plaça de la Sardana. Dinar 
agroecològic. A les 14 h, a la Plaça de la Sardana. Organització: Revo-
lució Verda i CIP.

Teatre: “Sensualitats”, amb Mercè Sampietro i Eduard Iniesta. A les 22 h, 
al teatre La Passió.

Diumenge 6
Teatre Mòbil amb “Les trifulgues dels germans Garapinyada”. A les 17.30 
h, al teatre La Passió. Organització: La Xarxa.

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “Debat de fusta i guix”, 
de Jesús Moncada, amb el grup Pierrot Teatre de Centelles. A les 18 h, 
a l’UEC.

Dilluns 7
Audició de formacions Musicals. A les 18 h, a la Residència Montserrat. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Dimarts 8
Va de concert!!! Per els alumnes de Educació musical secundaria. A les 
19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

Dimecres 9
Va de concert!!! Per els alumnes de Educació musical secundaria. A les 
19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

Divendres 11
Va de concert!!! Per els alumnes de Educació musical secundaria. A les 
19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

Hora del conte per a menors de 3 anys: “La vaca i la lluna”, amb Sandra 
Rossi. Cal inscripció prèvia. Places limitades. A les 18 h, a la Bibliote-
ca.

Conferència amb l’advocada Maria Teresa Escamilla López sota el tema 
“Dret laboral”. A les 18 h, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

Conferència: “Les mines de Gavà: els origens de la mineria europea”, 
a càrrec de Josep Bosch, conservador del Museu de Gavà. A les 20 h, 
a la Biblioteca.

 “Operetta”: òpera a cappella i per tota la família. A les 22 h, al teatre 
La Passió.

Dissabte 12
Xerrades: “La crisi energètica”, a càrrec de Dani Gómez, i “Cooperati-
visme energètic”, a càrrec de Som Energia. A les 17 h, al Casal Inde-
pendentista i Popular. Organització: Revolució Verda i CIP.

Teatre: “Zirocco”, amb la companyia Cascai Teatre. A les 22 h, al teatre 
El Casal. Organització: Butaka Teatre Jove a Olesa.

Diumenge 13
Ballada de sardanes per a pares i nens, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 
18 h, al teatre El Casal. Organització: ACF Olesa Sardanista.

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “Veus les línies’, amb el 
grup Punt i seguit Teatre de Terrassa. A les 18 h, a l’UEC.

Dilluns 14
Va de concert!!! Per els alumnes de Educació musical secundaria. A les 
19 h, a la Casa de Cultura. Fins al divendres 18. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Divendres 18
Hora del conte: “El millor regal del món”, amb Marta Esmarats. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Club de lectura general: “El siglo de las luces”, d’Alejo Carpentier. A les 
18.30 h, a la Biblioteca.

Xerrada amb les voluntàries de l’Hospital Duran i Reynalds. A les 18 h, 
a la Comunitat Minera Olesana. Organització: Ariadna.

Dissabte 19
XIX Edició del Bloc Festival. A les 12.30 h, Concert Vermouth, amb Jordi’s 
small band (jazz); a les 18 h, espectacle científic sobre la música a càrrec 
del científic televisiu Dani Jiménez (El Club i La partida); a les 23 h, The 
generation (blues & rock) i Eddie Catman & the howlin’ boppers (rock & 
roll). Al Teatre El Casal. Organització: Comissió música del Bloc Juvenil 
del Casal d’Olesa.

Dilluns 21
Jam Session. A les 21 h, a la Casa de Cultura. Organització: Escola Mu-
nicipal de Música.

Divendres 25
Xerrada “Les banques ètiques”, a càrrec de FETS (Finançament ètic i 
solidari). A les 20 h, al Casal Independentista i Popular. Organització: 
Revolució Verda i CIP.

Presentació del cartell institucional de la temporada 2012 de La Passió, 
obra de l’olesà Pep Montoya. A les 20 h, a l’Espai Clar de La Passió

Dissabte 26
Xerrada “Democràcia inclusiva”, a càrrec d’un membre de DI. A les 19 h, al 
Casal Independentista i Popular. Organització: Revolució Verda i CIP.

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “L’hostalera”, de Carlo 
Goldoni, amb la Secció de teatre de l’UEC d’Olesa. Obra presentada com 
a cloenda i fora de concurs. A les 18 h, a l’UEC.

Festa “Segona trobada d’amics de Volumens”. A les 23 h, a la discoteca 
Brucs.

Diumenge 27
Cinema infantil “El meu veí Totoro”, de Hayao Miyazaki. A les 17 h, al 
teatre El Casal.

Cinema “Un cuento chino”, de Sebastián Borensztein. A les 19.30 h, al 
teatre El Casal.

XXVII Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. “L’hostalera”, de Carlo 
Goldoni, amb la Secció de teatre de l’UEC d’Olesa. Obra presentada com 
a cloenda i fora de concurs. A les 18 h, a l’UEC.

Dilluns 28
Va de concert!!! Per els alumnes de Educació musical secundaria. A les 19 
h, a la Casa de Cultura. Fins al divendres  2 de desembre. Organització: 
Escola Municipal de Música.
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Guaita!
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Foto: 08640

Olesa és un poble on no sobren places d’aparcament o potser és que la gent utilitza molt el seu vehicle per desplaçar-se. I a Olesa, cada vegada més, ens sorpre-
nem de veure que molta gent aparca al primer lloc que veu lliure, tant si es pot como si no. A la pujada de Les Planes pel carrer Vall d’Aran, un dia un conductor va 
tenir la idea d’aparcar davant de la UEC, a la banda del descampat, i molts d’altres van fer el mateix. Ara per ara, cada dia es pot veure una filera de cotxes apar-
cats, moltes vegades amb risc pels que pugen o baixen, ja que el carrer tampoc no està ben senyalitzat. No és tanta feina, donar un parell de voltes fins a trobar 
un bon lloc per deixar el teu cotxe...
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L'hereu del novembre
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Psicologia
L’Associació Prodisminuits Santa Oliva, 
dins del programa de suport familiar, 
ofereix el servei de psicologia per a 
persones amb discapacitats i les seves 
famílies. Per a participar, cal fer-te soci 
de l’entitat i el preu és de 15 euros la 
sessió. L’horari és els dimecres, de 16 a 
20 h i els dijous, de 10 a 13 h. Per a més 
informació, podeu contactar als tels: 93 
778 3060 o 699 634 401.

ITH
L’ITG (Institut de Teràpies Holístiques) 
posa al teu abast un nou ventall de 
tallers: Massatge infantil, Autocura i 
relaxació, Registre de somnis, Perru-
queria natural, Programació neuroLin-
güística (PNL), Creixement personal... 
i molts més. Pots consultar-ne el cicle 
d’ofertes al Facebook o bé pots trucar 
i t’informaren sense compromís! Per a 
més informació, el telèfon és el 633 820 
119, Dra. Montserrat Bolaño Fonts, a/e: 
ith@fisioterapeutes.org

Feria en Madrid
Entre el 14 y el 16 de octubre tuvo lu-
gar en Madrid, el “Salón Look”, la feria 
nacional de referencia para el sector de 
la belleza.
Jess’y Art Zone no faltó a la cita y pre-
senció las últimas novedades en pelu-
queria, estetica y uñas. Para destacar, 
el alto nivel de los participantes en el 
campeonato de uñas en diferentes ca-
tegorías, que se llevó a cabo en la feria, 
aunque la técnica 3D fue asombrosa.
Los tratamientos de hidratación profun-
da con queratina fueron lo más destaca-
do en el pabellón de peluquería, ya que 
los excelentes resultados que se consi-
guen a nivel de hidratación profunda y 
anticrespo en el cabello hacen de este 
tratamiento la estrella de las novedades 
para la temporada 2011/2012.
En estética, sin duda lo más relevante 
fueron los laser IPL con radiofrecuencia 
que acercan a la esteticista a poder 
conseguir personalizar segun el tipo de 
piel y conseguir resultados con pocas 
sesiones. En los salones Jess’y Art Zone 
(Olesa, Esparreguera y Martorell) po-
dràs encontrar estos servicios al mejor 
precio.

Tradicional
Fotos Sampietro tancarà les portes de la 
seva botiga al carrer República Argen-
tina, desprès de 50 anys de tasca inin-
terrompuda i de serveis a Olesa. Durant 
els mesos de novembre i desembre, la 
botiga ofereix liquidació dels seus pro-
ductes i podeu aprofitar per recollir els 
treballs encarregats i pagats. Per altra 
banda, la seva propietària, Ester vol 
comunicar que continuarà amb la seva 
feina com a fotògrafa de reportatges 
(comunions, batejos i bodes i socials) i 
com a restauradora de fotos i de mun-
tatge d’àlbums. Per a més informació, 
contactar al tel: 689 524 224.

Roba
La botiga de roba i complements “13 y 
punto.” es va traslladar al carrer Anselm 
Clavé, 170, davant Els Salistes. El seu 
telèfon és el 93 117 5906. El dissabte 5 
de novembre a les 17 h, faran la inau-
guració amb sorpreses i regals.

Cool & Heat
A partir del passat 2 de novembre, la 
tienda Cool & Heat se ha trasladado a 
la Rambla Catalunya, 27.

Joguines
Des del passat 15 d’octubre, la tradicio-
nal botiga “Joguines Puig” s’ha traslladat 
al seu nou local del carrer Anselm Clavé, 
92, a la Plaça de l’Oli.

Es diu Dani Alcaraz Picas, té 20 anys i viu al Casc Antic d’Olesa. És del poble de 
tota la vida i col∙labora amb la colla gegantera de la vila. És estilista i, a més 
de treballar en una perruqueria local, està fent un màster en noves tècniques 
de perruqueria. En Dani és el menor de tres germans, però és el més alt, amb 
1,93 m. Li agrada l’esport i sentir-se bé i per això va sovint al gimnàs. Després 
d’acabar els estudis, intentarà provar sort a l’estranger, per descomptat, amb 
l’art de la pinta i les tisores.

ITH a la Plaça Catalunya  Foto: MBF

Jess'y a Madrid Foto: JAZ
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Esport olesà
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Campions un altre cop Foto: FCB

Pàdel
La parella formada per Miquel Viñau 
Muñoz i Jordi Parent va guanyar la final 
del torneig Pàdel Cat que es va disputar 
a Valldoreix, amb un 6-2 i 7-5. Després 
d’una setmana de campionat, el tàndem 
olesà de categoria d’or va afegir un títol 
més a la seva estupenda temporada. 
Enhorabona!

Hoquei Patí
Durant el mes d’octubre tots els jugadors 
del Club Hoquei Olesa Patí han començat 
les seves competicions a les respectives 
categories; aquest any, la nostra entitat 
compta amb un equip sènior a 2ª Catalana, 
equip femení a 1ª Nacional Catalana i 2ª 
Catalana, equip Minifem amb nenes de 7 
a 11 anys, un equip juvenil, infantil, aleví, 
benjamí, dos equips prebenjamí i els més 
petits pre-iniciació que, de moment, ho 
han guanyat tot; son nens de 6 i 7 anys 
que l’any passat encara entrenaven amb 
l’escola i que animem a que continuïn 
amb aquesta il·lusió i èxit, així com a 
tota la resta de categories, que sabem 
ens donaran unes magnifiques hores de 
vibrant i emocionant esport.
També hem començat els entrenaments 
a la pista de l’AAVV Les Planes, els dilluns 
i dimecres (de 17.30 a 18.,30 h.), amb els 
més petits que comencen a fer els seus 
primers passos amb patins. Es tracte de 
nens a partir de 3 anys que en poques 
setmanes corren per la pista com grans 
atletes pujats sobre els patins i amb ganes 
de agafar un estic i una bola i aprendre 
a jugar. 
Si teniu nens entre 3 i 6 anys que vulguin 
aprendre a patinar i conèixer aquest 
fabulós esport, no hi dubteu; pugeu i 
parleu amb les entrenadores, elles us 
informaran.
Club Hoquei Olesa Patí

CAO
L’atleta del Club Atletisme Olesa, Noel 
Del Cerro, va participar com a integrant 
de l’equip cadet de l’Agrupació Atlètica 
Catalunya al campionat d’Espanya de 
clubs que es va disputar el dissabte 15 
d’octubre a València. Del Cerro va assolir 
una meritòria tercera posició a la prova 

de llançament de pes, igualant la seva 
millor marca que havia aconseguit unes 
setmanes abans a la jornada prèvia 
d’aquest campionat a les pistes de 
Serrahima de Barcelona.
A la Cursa de Tardor de Sant Andreu 
de la Barca (9 d’octubre) van participar 
diversos atletes del CAO que van obtenir 
uns magnífics resultats, amb 3 podis i 
bons temps. Per la seva banda, Enric 
Gotsens va participar en una cursa 
a Mallorca fent la pujada i baixada al 
Castell d’Aleró, on va finalitzar el 76è 
en una distància de gairebé 14 km., on 
els terrenys i els desnivells són de gran 
importància. 

Motos
El fin de semana del 15 y 16 de octubre se 
disputó en Penafiel (Portugal) una nueva 
edición de la Red Bull Extreme Lagares, 
que contó con la participación del equipo 
olesano “ODM extreme enduro” formado 
por Iñaki Gomarin, Josep Pous y Rubén 
Balada (mochilero). El trío obtuvo la 
novena posición en la categoría por 
equipos, luego de no poder completar el 
recorrido de 20 km en el tiempo máximo 
previsto por la organización de 6 horas lo 
que explica la gran dificultad del recorrido 
habiendo pasos casi imposibles donde la 
ayuda del mochilero y la del público 
era fundamental para seguir en la 

competición. La Red Bull Lagares contó 
con la participación de destacados pilotos 
a nivel mundial, como Doug Lampkin (12 
veces campeón del mundo de trial y 
vencedor absoluto de la prueba), Paul 
Bolton, Andreas Lettenbichler y los pilotos 
punteros nacionales como Xavi Galindo 
(tercero), Dani Gibert (cuarto) y Melcior 
Faja (sexto) después de problemas 
mecánicos.
Los olesanos se preparan para la 
próxima temporada donde participarán 
en: Basquextreme (Gordexola,  Bilbao), 
Laciana (León), Red Bull Romaniacs 
(Rumania), Erzberg Rodeo (Austria) y 
Lagares (Portugal).

Matagalls
L’atleta Albert Vinyau Muñoz va ser el 
primer olesà en acabar la Matagalls 2011, 
amb un temps de 10 hores i 45 minuts.

Tres tècnics, pocs 
resultats
Després de cinc jornades sense sumar 
cap punt, l’entrenador del primer equip 
de futbol olesà, Pedro Villegas va ser 
destituït. El 10 d’octubre, el tècnic de 64 
anys, Àngel Català, de 64 anys va ser 
escollit com a nou entrenador, però només 
va estar una setmana a la banqueta 
olesana, i va ser Jordi Caparrós el que va 
fer càrrec de l’equip.

Tir amb arc
El passat 12 d’octubre al Fossant del 
Castell de Montjuïc es va celebrar el 
VIIIè Campionat de Catalunya Round 
900 que va comptar amb la participació 
de 47 arquers i 3 esportistes del Tir Arc 
Olesa, on cal destacar Joan Alcoverro que 
es situa a tant sol 3 punts del campió i va 
assolir la medalla d’argent.

Atletisme
El passat 16 d’octubre es va dur a terme 
la tercera jornada del 11è Campionat 
Escolar d’Atletisme organitzat per el 
Club Atletisme Olesa. D’un total de 702 
inscrits, 424 van ser nens i 278 nenes, 
provinents de les següents entitats: Povill 
(172), Ferrà (134), Daina Isard (119), 
Institut Creu de Saba (59), Montserrat 
(43), Puigventós (43), Sant Bernat (26), 
Escolàpies (22), Institut Blanxart (13), 
Club Atletisme Olesa (67), Martorell 
Atlètic (3) i Club Atlètica Manresa (1).

Desprès de 76 proves, la classificació és la 
següent: 1) Escola Povill, 2) Escola Ferrà 
i Esteva, 3) Daina Isard, 4) Institut Creu 
de Saba, 5) Escola Puigventós, 6) Escola 
Montserrat, 7) Escolàpies, 8) Sant Bernat 
i 9) Institut Blanxart. La classificació 
completa la podeu trobar a www.cao.cat

Triatló
El diumenge 25 de setembre es va 
disputar la Triatló de Calafell (Campionat 
de Catalunya de grups d’edat) amb un 
total de 700 esportistes i que va comptar 
amb la participació de quatre triatletes 
del Triatló Olesa: Gerard Franch, Joan 
Miquel Rivera, Jospe Lluís Franch i Antonio 
Pareja. Al grup d’edat de 55 a 59 anys, 
Pareja es va proclamar campió català i 
Franch va estar sots campió.
A la Triatló olímpica de Banyoles (3 de 
setembre) van participar 12 membres del 
club, al temps que a la “Medio Ironman 
Halfsilf” (Berga, 26 de setembre) també 
van participar atletes del club olesà. 
En categoria infantil, els olesans Ivan 
García i David Bautista van participar a 
la Triatló Infantil de Masquefa i a l’aquatló 
de Terrassa, respectivament.

Inline downhill
Aquest és el nom d’un esport no gaire 
conegut, que significa “descens amb 
patins de línia per carreteres asfaltades” 
i que l’olesà Pep Gómez Baró practica amb 
molts bons resultats.

Pep ens va escriure i va dir que “per 
practicar-lo i treure’n el suc, he hagut 
de viatjar un parell de cops per tal de 
competir i poder conèixer gent amb el 
mateix “hobby” i aprendre el màxim 
possible. La meva sorpresa va vindre amb 
els bons resultats obtinguts”. A principis 
de setembre va acabar 16è als resultats 
generals i cinquè a la final (únic competidor 
espanyol). A finals de setembre, Pep va 
participar del Campionat d’Espanya a 
Màlaga, última prova de la temporada, 
on va acabar a la meritòria quarta posició, 
per davant de 70 competidors i darrera 
dels tres campions i a un segon del tercer 
campió espanyol. Als bons resultats, han 
animat a Gómez Baro que estudia unes 
ofertes d’una botiga de Barcelona que li 
ha ofert patrocini i ha estat convidat per 
la Federación de Deportes de Inercia 
a participar en el proper campionat 
espanyol. Enhorabona, Pep!
 

Pep en acció             Foto: PGB
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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 d’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 interesado 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
Señora responsable se ofrece 
para limpieza por horas o cuida-
do de personas mayores. Tel: 655 
691 000 (Sandra).

Chica boliviana con documentos 
en regla busca trabajo de lim-
pieza, canguro, plancha, cuidar 
personas mayores en Olesa y 
alrededores. Se cobra por horas 
o a convenir. Tengo buenas refe-
rencias y disponibilidad inmedia-
ta. Tel: 690 340 088.

S’ofereix senyora per acompa-
nyar a persones grans a anar a 
passejar, comprar, visitar al met-
ge o fer-li el menjar. Soc la Núria, 
persona qualificada i d’Olesa, tel: 
93 778 6591.

El Servei de Promoció Econòmi-
ca necessita cobrir els següents 
llocs de feina: agent comercial 
per a la instal·lació d’edificis i 
obres; responsable de labora-
tori químic, amb coneixements 
d’anglès i alemany; responsa-
ble de qualitat per al sector de 
l’automoció, amb coneixements 
d’anglès, italià i alemany; tècnic 
de prevenció de riscos laborals; 
repartidor/a de pizzes amb car-
net de manipuladors d’aliments i 
permís de conduir B; comercial 
per al sector de les asseguran-
ces, amb permís de conduir A i 
B; artesans/treballadors del cuir 
amb experiència en marroquine-
ria, i operari de pompes fúnebres, 
amb permís de conduir B. Per a 
més informació, el telèfon de 
Promoció Econòmica és el 93 
778 0050, ext. 2402.

Chica busca trabajo con experi-
encia de limpieza o para cuidar 
personas mayores. Tel: 617 578 
102.

Se necesita pintor de coches cu-
alificado para pintar con pistola 
a mano las zonas reparadas de 
defectos tanto interiores como 
exteriores del coche acabado 
con imprimación coloreada, 
esmalte, etc. Enviar curr i -
culum a g.rodriguez@proto-
system.com.

Se ofrece carpintero, instalador 
de parquet, restauraciones de 

muebles antiguos y pintor de 
interiores. Tel: 634 187 961 
(Carlos).

Señora seria, responsable, or-
denada y dinámica con muchas 
ganas de trabajar se ofrece para 
labores domesticas. Tengo expe-
riencia y puedo limpiar, planchar, 
cuidar niños y ancianos. Tel: 665 
575 310.

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

Mujer responsable se ofrece para 
llevar personas en mi vehículo a 
hospitales, comprar, citas mé-
dicas, viajes, no importa horario. 
Tel: 653 116 149.

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

Se ofrece señora 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 
limpieza, canguro, plancha, por 
horas o a convenir. En Olesa y 
alrededores. Tengo buenas re-

ferencias. 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, demos-
trable 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 
dutxes, passejar i cuidar a per-
sones grans. Hores convingudes. 
Per a més informació, trucar al 
tel: 654 949 670 o al mail: atenc
ioapersones@gmail.com

Immobiliària
Es ven pis al gratacels del Grup 
Santa Oliva, barri Sant Bernat. 
Preu: 132.000 euros. Contacte: 
Senyor Fernandez, tel: 662 539 
481.

Alquilo local acondicionado para 
bar en la calle Progrés. Tel: 93 
778 7937 o 677 642 603.

Local comercial en la mejor zona 
de Martorell en venta o alquiler, 
totalmente equipado, apto cu-
alquier negocio. Tel : 629 386 
117.

Diversos
Si hay alguien que quiere regalar 
muebles en Olesa y alrededores, 
por favor llamar al tel: 690 340 
088.

Si necesita un nicho en el cemen-
terio de Esparreguera, tengo uno 
que podría interesarle. Está situ-
ado abajo y con capacidad para 
varias personas. Se podrá llegar 
a un acuerdo por el precio. Tel. 
93 778 2795.

Se venden dos altavoces nuevos, 
color caoba claro. Precio: 20 eu-
ros (los dos). Tel: 93 772 9810.

Vendo leña económica. Tel: 659 
660 258.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a periodic08640@hotmail.com o al 
tel./fax: 93 772 94 36. El periòdic no es fa responsable de possibles 
canvis de preus o modificacions de les ofertes. Els anuncis romandran 
publicats un mes i si es volen repetir, s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Per molts anys !
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Adrià Simón Ortiz, Aïda Domínguez Puig (17), Alba Domínguez Puig (11), Ana Cintas Gómez (20), Aurora Martín Díaz (41), Caridad Tomás (96), Carlos Tejero 
Sánchez (19), Carme Jordà (77), Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (76), Claudia Fernández Bagán, Claudia Reche (14), Cristian Monton Corchero 
(16), Cynthia Leandro Ramos (35), Daniel Arroyo Moss (5), Daniel Ribas Batalla (16), Daniel Royo Espejo (10), Emili Ribas Carreras (81), Ester Benito Gon-
zález (70), Eulalia Colomer Pujol (43), Francisco Marín Garrido (85), Hugo González Esteban (7), Iván Olivé Bermejo (39), Jaume García Vallés (57), Javier 
Mendiola Aranda (49), Jordi Bayona Carrasco (38), Jordi Povill Ubach (73), José Oliver Vidal, Josefina Toledo (89), Juan Ramón Vela (79), Laia Montes Porta 
(15), Laura Llimona Colomer (7), Lluïsa Pino Gotsens, Manolita Barra Parisio (68), Mar Zhen (8), Mari Carmen Ruiz Ruiz (49), Maria Angeles Zamora García, 
Maria Costa Pallarós (74), Maria Valero Ojeda (75), Marianne Mesman (61), Meritxell Cortés Vicente (15), Miquel Esplugas Renalias (71), Miquel Pino Gotsens 
(65), Montserrat Termens Mestres (74), Natividad López Huerta (63), Núria Jorba Picañol (54), Núria Maldonado Solà (10), Oscar Lozano (39), Pepita Sala 
Coll (87), Pere Tarragó (82), Raquel Vicente Torrijo (32), Ricard Simon Bosch, Rosa Arcarons (51), Rosa Arévalo (37), Sandra Monton Corchero (16), Sergio 
Robles (32), Teresa Alavedra Galcerán (86), Teresa Pedrero Casas (54), Toni Matas Ramos (35), Trini Camprubí (55), Victoria Conterno (12).

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.
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