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La columna
Algú recorda el 15M? 
Què n’ha quedat d’aquell 
esperit?

Esport olesà
Sense eleccions, noves 
autoritats al Club Tennis 
Olesa. Fins al Marroc en 
Panda

Els lectors prenen la paraula
Els beneficis de la bici, segons una lectora - Una de freda i una de calenta per a 
l’Ajuntament - Crítiques a la cavalcada de Reis - Una altra lectora proposa a dones 
sacerdotesses davant la manca de sacerdots - Un escriptor visita Olesa.  (vegeu Correu)

Empreses i serveis
Nous centres i serveis a 
Olesa

 (vegeu L'informatiu)

L'informatiu
Es trasllada la Brigada 
i comença La Passió 
2012

La pubilla
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Enmig d’una gran crisi econòmica, Olesa està gaudint de l’arranjament de molts dels 
seus carrers i voreres. Obres urbanístiques que s’estan executant ara, però que, 
moltes d’elles, són herència d’anteriors legislatures. L’Eixample olesà està canviant 
d’aspecte.
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Farmàcies de torn diürn  -  Març 2012
dijous, 1 - ALAVEDRA
divendres, 2 -  BARGALLÓ
dissabte, 3 - BERENGUER
diumenge, 4 - LEY
dilluns, 5 - MATAS
dimarts, 6 - ABELEIRA
dimecres, 7 - ALAVEDRA
dijous, 8 -  BARGALLÓ
divendres, 9 - BERENGUER
dissabte, 10 - LEY

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

SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN
A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 

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

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

De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

L'avinguda Francesc Macià, en obres  Foto: 08640

La Passió
Com és habitual des de fa 6 anys, la 
tarda del primer diumenge de Passió 
acollirà l’acte de lliurament de les 
insígnies de l’entitat. Enguany però, 
aquest acte s’amplia amb l’entrega 
dels diplomes d’honor, un canvi que 
permetrà dotar de major solemnitat a 
l’entrega dels diplomes, que fins ara es 
realitzava durant la sobretaula del di-
nar de germanor. Coincidint amb el 25è 
aniversari del nou teatre, seran 38 els 
col·laboradors que rebran el diploma 
que acredita 25 anys de col·laboració 
continuada, o 35 d’alterna. Per altra 
banda, les insígnies que acrediten 50 
anys de col·laboració continuada o 60 
d’interrompuda, seran entregades a 10 
col·laboradors. L’acte també comptarà 
amb la presència de l’Esbart Olesà, 
que ha preparat una actuació que sor-
prendrà als col·laboradors més joves i 
emocionarà als veterans. L’entrada és 
totalment gratuïta i oberta a tothom. A 
les 18:30 h, al teatre La Passió.

Eixample en obres
Olesa es troba immersa en un procés 
de millora d’alguns dels seus carrers. 
Al tancament d’aquesta edició, es po-
den veure diverses obres començades 
i d’altres, fins i tot, ja acabades. Hi ha 
actuacions al carrer de Francesc Ma-
cià, on s’està refent la vorera del tram 
comprès entre la Rambla i el Passeig 
del Progrés, al carrer Colon, al Jacint 

Verdaguer, al Josep Obrer, al Baró de 
Viver o a l’illa de cal Xairó, entre d’al-
tres. També s’ha fet una nova rampa 
d’accés a la Plaça de Catalunya des del 
carrer d’Alfons Sala.
Aquestes obres de reparació de vials 
de l’eixample contemplen moltes ac-
tuacions en indrets del poble on les 
voreres o asfalt es trobava en molt 
males condicions.
Amb l’objectiu clar de donar “prioritat 
a les persones”, el govern municipal, 
ha fet una àmplia avaluació de l’estat 
dels vials d’Olesa per tal d’anar-hi ac-

tuant progressivament i per ordre de 
prioritats. La voluntat és que, al llarg 
d’aquest mandat, malgrat la situació 
econòmica, Olesa vagi recuperant vo-
reres i carrers que en aquests moments 
presenten greus problemes i que, per 
tant, dificulten molt la mobilitat dels 
vianants. Les obres les executen tres 
empreses olesanes i compten amb una 
inversió de 400.000 €.

Ple de febrer
L’aprovació d’una moció de rebuig a 
la reforma laboral aprovada pel go-

Després dels intensos freds i nevades 
dels primers mesos de l’any, sembla 
que la primavera vol començar a do-
nar-nos les primeres abraçades de 
bon clima. Si més no, la meteorologia 
es posa del nostre costat i ajuda a 
temperar el fred panorama econòmic 
que patim els del vell món. Els primers 
mesos del govern de dreta, liberal en 
l’econòmic i en el social i que “allibera” 
també a molts dels seus ciutadans i 
treballadors a què s’espavilin com a 
millor puguin.
Aquest mateix govern que pretén 
portar endavant una reforma laboral 
ferotge per als que menys tenen i 
que no garanteix per si mateixa que 
s’hagi de frenar la constant destrucció 
d’ocupació, ja que necessita un entorn 
financer que col·labori en la fluïdesa 
del crèdit, a més d’altres indicadors 
econòmics que recuperin el seu nivell. 
Amb aquestes mesures, el govern es-
panyol facilita que les empreses s’acu-
llin a l’acomiadament més barat de vint 
dies i que les pèrdues o la reducció de 
vendes durant tres trimestres, seran 
suficient per ajustar la plantilla. Entre 
altres qüestions, la reforma laboral, 
criticada per sindicats i per l’oposició, 
planteja que els expedients de regula-
ció d’ocupació (ERO), que fixen un aco-
miadament de 20 dies no necessitaran 
autorització, generalitza el contracte 
amb 33 dies d’indemnització i un mà-
xim de 24 mensualitats i crea un nou 
contracte per a joves a les pimes que 
combina l’atur amb el salari.
Només el temps dirà si totes aquestes 
propostes conduiran a alleujar la ur-
gent situació de milions de famílies.
Mentrestant, Olesa posa totes les se-
ves fitxes als carrers. Al poble s’estan 
arreglant i millorant els llocs per on 
transitem diàriament. Per aquests 
dies, la majoria de les obres estan 
sent executades a l’Eixample, encara 
que també han començat obres al Pas-
seig Argelines i al carrer Rossinyol. Si 
més no, els ciutadans del carrer po-
dem veure i gaudir les aportacions 
econòmiques que realitzem en forma 
d’impostos. És important destacar que 
aquestes obres són herència d’anteri-
ors legislatures olesanes (la majoria 
finançades al 50% per la Generalitat), 
però que l’actual govern és el que les 
està implementant. De tota manera, 
el que realment importa, és que es 
convertiran en un benefici per els ha-
bitants d’Olesa.
Una altra de les històriques reivindi-
cacions també s’ha dut a terme: és 
el trasllat de la Brigada Municipal a 
les noves instal·lacions al polígon La 
Flora, un projecte que no s’acaba d’im-
plementar, però que s’ha convertit en 
realitat ara i que permetrà la cons-
trucció d’un edifici que possiblement, 
albergarà a l’Associació de Veïns de 
la Rambla-Eixample i que dotarà el 
barri d’una significativa millora en 
l’espai físic.
Bon començament de mes, a gaudir 
el nou temps i bona lectura d’aquesta 
edició!
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vern popular de Mariano Rajoy o la 
discussió sobre l’oportunitat d’aprovar 
una modificació de l’ordenança fiscal 
reguladora de vetlladors i terrasses, 
que va quedar finalment damunt la 
taula, van ser els dos punts que més 
debat van generar en el ple ordinari 
corresponent al mes de febrer cele-
brat el passat 23 de febrer. De totes 
maneres, el moment de més tensió es 
va viure al final de la sessió plenària, 
quan una família olesana va traslladar a 
tota la corporació la seva queixa envers 
l’Ajuntament i l’actual equip de govern 
del Bloc Olesà per mostrar “indiferèn-
cia”, segons van assegurar, envers el 
problema d’humitats que pateix el seu 
habitatge ubicat al carrer d’Alfons Sala, 
arran de les obres d’urbanització que 
es van fer al vial fa ja dues legislatu-
res. Davant l’absència a la sessió per 
raons personals de l’alcalde d’Olesa, 
Salvador Prat, qui va presidir el ple, el 
primer tinent d’alcalde, Joan Segado, 
va anunciar que se’ls respondria en el 
següent ple, resposta que va indignar 
els afectats i algun grup de l’oposició, 
com és el cas de CiU, que va criticar 
l’actitud del Bloc.

Brigada traslladada
La Brigada Municipal ja ha deixat lliure 
l’antic escorxador i s’ha traslladat a 
unes noves instal·lacions emplaçades 
en una part dels terrenys de 0,9 hec-
tàrees destinats a equipaments mu-
nicipals de la recentment inaugurada 
urbanització del polígon La Flora-Fou. 
Aquest nou equipament permet, per 
una banda, alliberar l’antic escorxador 
i, per una altra, dotar també d’unes 
millors condicions laborals als treba-
lladors del servei.
La nova nau, de dos pisos i ubicada 
al polígon de la Flora, té espais de 
treball i emmagatzematge destinats a 
ferreteria, fusteria, jardineria, paletes, 
senyalització vial i material lleuger i pe-
sat. També disposa de garatge per als 
vehicles de la pròpia brigada, oficina, 
despatx i sala de reunions.

Camins
És el nom del nou projecte que ha posat 
en marxa el Departament de Diversitat 
i Convivència de l’Ajuntament, el passat 
mes de febrer. El projecte, adreçat a 
fomentar la convivència al municipi, 
agafa la filosofia i moltes de las inicia-
tives impulsades anteriorment pel de-
partament en els projectes anteriors, 
el primer dels quals va ser, l’any 2006, 
el “Musicando por Olesa”, engegat en 
col·laboració amb l’Escola Municipal 
de Música amb l’objectiu aleshores 
d’ajudar en el procés d’integració dels 
joves immigrants a la societat olesana 
a través de la música. Amb els pas dels 
projectes, les activitats estan dirigides 
a població estrangera i autòctona, i no 

només als joves, sinó també als adults. 
Després, els projectes van ser “JoBArt”, 
“A escena”, “Pixel”, “12 x 12 Convivèn-
cia interactiva”, “DEC Olesa”, “Miralls” 
i “Remix”.

1 euro
Amb aquesta xifra mensual, es podrà 
donar suport al projecte de “L’hora del 
conte” que organitza la Biblioteca. Els 
diners recaptats, mitjançant el Grup 
Teaming seran destinats exclusivament 
al finançament de les hores del conte. 
Per col·laborar en aquesta causa cal 
que us doneu d’alta registrant-vos a 
www.teaming.net/salvemosloscuentos-
delabiblioteca i que proporcioneu les 
vostres dades bancàries. És necessari 
facilitar-les 
perquè comenceu a col·laborar amb  1 € 
cada mes amb el grup. El web compleix 
tots els protocols de seguretat online, 
i per això fer Teaming és totalment 
segur.

Roba i aliments
El Voluntariat Vicencià necessita amb 
urgència productes com oli, llet o bol-
quers. El problema és la impossibilitat 
d’adquirir-ne més fins que arribi la sub-
venció de l’Ajuntament (15.000 euros) 
o arribin els excedents d’aliments de 
la Comunitat Europea. Des de l’entitat 
també sol·liciten roba per a nens i ne-
nes d’entre 3 i 16 anys. 
Des del Voluntariat Vicencià es fa una 
crida a la col·laboració de la ciutadania, 
tot i que són conscients que la quantitat 
d’aliments que es necessiten és molt 
elevada. Bayona, de fet, ha posat com 
exemple els 300 litres d’oli oliva que, 
des del banc d’aliments del Voluntari-
at, es reparteixen cada mes. Des de 
l’entitat han afirmat que ara estan a 
l’espera de la resposta de l’Ajuntament 
i han assegurat que Serveis Socials 
estan informats d’aquesta situació. 
Marisa Bayona ha aclarit que, des del 
Voluntariat Vicencià, faran els lots amb 
els productes que tinguin i que no és 

la primera vegada que es troben amb 
situacions similars.
Si algú vol contribuir a la tasca benèfica 
del Voluntariat Vicencià, Bayona ha re-
cordat que es poden adreçar als baixos 
de la llar Santa Maria, la parròquia o a 
l’antic hospital.

Pressupost municipal
L’alcalde d’Olesa, Salvador Prat, ha 
explicat que, després que l’equip de 
govern hagi elaborat una proposta de 
pressupost partint de zero, ja ha arribat 
el moment de començar-lo a discutir 
amb la resta de formacions polítiques. 
De moment, però, no ha avançat cap 
data prevista per ser portat al ple, ja 
que, assegura, el que es vol és fer un 
pressupost acurat que marqui la línia de 
pressupostos que es presentaran fins 

a la fi del mandat.
L’alcalde també ha afirmat que la dis-
cussió sobre els preus públics, com els 
de l'Escola Municipal de Música o les 
llars d’infants municipals, es farà en 
paral·lel a la del pressupost del 2012 i, 
de fet, creu que el calendari d’aprovació 
del pressupost vindrà molt marcat pels 
preus públics. De tota manera, ha reite-
rat que encara hi ha marge de maniobra 
i, a més, ha recordat que encara s’està 
pendent de com serà el tancament del 
2011 econòmicament parlant.

Mercat
L’associació Mercat d’Olesa ha decidit 
renovar la seva junta després de la di-
missió, al mes de febrer, dels actuals 
membres. Després d’una reunió entre 
les dues entitats dels paradistes, Fem 
Mercat i Mercat d’Olesa, els paradistes 
de Mercat d’Olesa van decidir mantenir 
viva l’entitat i, per tant, van anunciar 
que aviat es constituirà una nova junta. 
La fins ara presidenta, Montse Vidal, ha 
afirmat que Fem Mercat ja ha abonat 
el deute que tenia envers la resta de 
paradistes corresponent a les despeses 
ordinàries dels mesos de gener i febrer, 
però encara no està clar que hi hagi una 
sortida clara al conflicte entre ambdues 
associacions ja que es manté un altre 
deute pendent. 

Estrangers a Olesa
Segons la memòria 2011 del Servei de 
Diversitat i Convivència, la població es-
trangera empadronada a Olesa suposa 
l’11,02% de la població i és de 63 naci-
onalitats diferents. Del total d’estran-

L'hora del conte necessita de tu  Foto: 08640
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La columna de l'Ivan
Vivim en una república bananera. Els que ens governen, ara i sempre, in-
compleixen un cop i un altre les seves promeses electorals i a nosaltres tant 
ens fa. Els jutges ajuden a organitzacions ultradretanes a presentar càrrecs 
contra altres jutges més lliberals per després condemnar-los a no exercí més 
la seva professió. Recordem que en Baltasar Garzón va ser l’únic amb pebrots 
per jutjar en Pinochet, un dictador amb molts crims a les esquenes, cosa que 
nosaltres mai farem amb els nostres dictadors.
El govern dóna una burrada de milions d’euros als bancs i caixes, trets de les 
nostres butxaques, per salvar-les de la catàstrofe i algunes d’aquestes entitats 
encara van repartir els bons i primes als seus executius. I a nosaltres tant 
ens fa.
Els nostres benvolguts consellers i el president de la Generalitat ens apliquen 
unes retallades que no són suportables en cap àmbit però sobretot en els de 
l’ensenyament, la cultura i la sanitat que ens dóna com a resultat una preca-
rietat envers els nostres fills, que no oblidem algun dia creixeran i hauran de 
competir amb els nostres veïns per les feines i ho faran amb les mans lligades 
a l’esquena. Al mateix temps els autoconfessats com a lladres de l’espoli del 
Palau de la Música, en Millet i en Montull, segueixen anant cada dia als seus clubs 
privats de tennis amb les butxaques ben plenes. I a nosaltres tant ens fa.
Resulta que el Duc de Palma també ha “desviat” uns quants calerons a les seves 
butxaques, suposo que les retallades també l’estaven afectant. I a nosaltres 
tant ens fa.
Quants politics del PP s’han assegut ja com a imputats en delictes de corrup-
ció? Quants d’aquests Mates, Camps, etc., acabaran entre reixes? És més, 
ens juguem un pèsol que d’aquí a uns quants anys tots estaran d’assessors en 
alguna companyia energètica, o de transports, o de turisme... I a nosaltres, 
tant ens fa.
Ja no podem anar al CAP si ens trobem malament a la nit, ens l’han tancat. El 
curs vinent el meu fill es quedarà sense algun mestre dels que ara té, coses 
de les retallades. La biblioteca d’Olesa ha creat una iniciativa per pidolar per 
salvar els llibres i comprar material ja que amb la de retallades de subvencions 
que tenen, s’estan ofegant. I a nosaltres tant ens fa.
Finalment, un no pot fer una altre cosa que pensar que un polític és aquell que 
està un mínim de quatre anys preparant-se el seu futur. Trigarem gaire en veure 
en Zapatero, aquell que veia brots verds al bell mig del desert, fent conferències 
per 100.000 € a universitats? Així com ho fa l’Aznar, aquell que ens va crear la 
xarxa de trens AVE més cara, deficitària i insostenible del món. 
Res no canvia? Sí, canvien els colors del govern i les lleis que cada cop ens 
fan més pobres a molts i molt més rics a alguns. D’aquí poc ens començaran 
a bombardejar amb notícies per conscienciar-nos que la precarietat laboral, 
perdó, la flexibilització del comerç i la indústria, són l’únic futur.
Però a nosaltres tant ens fa. Seguirem pagant una de les ADSL més cares d’Eu-
ropa amb un dels pitjors serveis. Ens obrirem una mútua de sanitat perquè la 
cua que ens demanen per tractar aquella taca de la pell que ens amoïna és de 
més d’un any. Obrirem plans de pensions per por de no tenir res quan siguem 
vells. Pagarem una assegurança de la llar perquè si ens entren a robar millor 
que s’ho emportin tot, que ja ho pagarà l’assegurança que no pas enfrontar-
se al lladre o confiar que la justícia es bellugui, aquests ja estan prou ocupats 
amb les denúncies que els posen els xerrameques dels programes del cor o, 
millor dit, de la bilis. 
Algú recorda el 15M? Què n’ha quedat d’aquell esperit?
I a nosaltres tant ens fa.

Ivan Carreira

gers, el 15,26% són de la Unió Europea, 
el 50,58% procedeixen de l’Àfrica, el 
24,09% de diferents països sud-ame-
ricans i el 10,07% de la resta del món. 
En general, el conjunt dels països sud-
americans donen una immigració més 
feminitzada, mentre que la resta, en un 
grau més o menys alt, són migracions 
masculinitzades. Quant a les edats, la 
immigració aporta a Olesa bàsicament 
joventut, el gruix se situa entre els 0 i 
4 anys, i els 20 i els 44 anys.

Salvar el FIL
Al mes de gener, van començar una 
sèrie d’actuacions de treball en xarxa 
entre els ajuntaments d’Olesa, Abrera, 
Esparreguera, Sant Esteve Sesrovires 
i Collbató, patrons de la Fundació per 
a la Integració Laboral (FIL), amb la 
intenció de posar en comú un seguit 
d’actuacions per incrementar el suport 
a aquesta entitat. A la trobada, a Es-
parreguera, els tècnics i responsables 
de les àrees de Promoció Econòmica 

dels diferents ajuntaments que formen 
part del patronat del FIL van treballar 
amb l’objectiu d’enfortir lligams, ge-
nerar xarxa i facilitar eines de treball 
a la gerència d’aquesta entitat per a 
aconseguir la supervivència del cen-
tre, destinat a la integració laboral 
de persones amb discapacitat. En la 
trobada es va analitzar la possibilitat 
de dur a terme diferents propostes de 
suport al FIL: implicar-hi els tècnics, 
compactar recursos, optimitzar les ei-
nes digitals dels diferents consistoris 
i conèixer el teixit productiu local. La 
trobada va finalitzar  amb l’exposició 
d’un recull de propostes de suport i de 
dinamització de la Fundació i amb una 
visita dels assistents i del gerent de la 
Fundació, Jaume Navarro, a les instal-
lacions del centre al Polígon Industrial 
de Can Comelles per tal de visitar-les i 
conèixer de primera mà les capacitats 
i els potencials de l’entitat i dels seus 
espais.

L’informatiu (cont.)
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Nou acadèmic
El passat 29 de gener, fou investit aca-
dèmic corresponent de la Reial Acadèmia 
de Medicina de Catalunya el Dr. Àngel 
M. Hernández Cardona com a guardó 
pel seu treball “El doctor Josep Roma-
gosa, membre de la Reial Acadèmia de 
Medicina de Catalunya, l’any 1844”. 
El nou acadèmic, doctor en Ciències 
Biològiques i catedràtic emèrit, és gua-
nyador també del Premi de Recerca Vila 

d’Olesa, pel seu projecte d’investigació 
històrica “Metges, cirurgians i apotecaris 
d’Olesa de Montserrat”, qui s’espera sigui 
publicat aviat. En aquest estudi, el Dr. 
Hernández Cardona fa la biografia d’un 
centenar i mig de professionals sanitaris 
olesans, des del segle XVI fins a la meitat 
del segle XX, entre els quals destaca el 
metge Josep Romagosa i Gotzens, nas-
cut a Olesa el 1812, que fou catedràtic de 
les universitats de Saragossa, Barcelona 

i València, i que té dedicat un cèntric 
carrer a la ciutat del Túria.
El proper dimarts 13 de març, el doctor 
Àngel Manuel Hernández Cardona farà 
el seu discurs d’ingrés com a acadèmic. 
La cita és a les 19 hores, al carrer del 
Carme, 47, Barcelona.

Canari campió
El passat mes de gener, els ocells de 
l’olesà Juli Fuillerat Lorente van partici-

par en el 60è Campionat Mundial d’Or-
nitologia realitzat a Almeria. Els ocells 
d’aquest aficionat a la “canariocultura” 
van obtenir el segon premi dins del Grup 
2 Categoria individual Timbre Espanyol 
de Cant. En el 2010, Juli va aconseguir 
la medalla de bronze als mundials de 
Portugal a la categoria de canari de cant 
Timbrat Espanyol. Enhorabona!

El Dr. Hernández Cardona rep el nomenament d'acadèmic  Foto: MHC Argent per un canari olesà  Foto: JF
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Correu
Visita
L’escriptor Jordi Llavina ens va obse-
quiar amb la seva visita i un munt de 
consells i anècdotes relacionats amb 
la seva gran passió: l’art de crear be-
llesa amb les paraules. Les Escolàpies 
vàrem gaudir d’un novel·lista, poeta i 
periodista que, durant la seva visita 
a la classe de 4t d’ESO de la nostra 
escola, va captivar-nos amb la seva 
manera tan desenfadada i propera 
d’explicar-nos les dificultats que va 
haver de superar per arribar a ser qui 
és. D’aquesta manera, ens va comen-
çar a encomanar les ganes d’escriure. 
De la seva xerrada, en vam extreure 
unes quantes pautes per tal de poder 
redactar un bon relat. 
Alguns sabran aprofitar els seus con-
sells, d’altres només hauran passat 
una bona estona. El que vam apren-
dre aquell dia tots els alumnes va ser 
que amb esforç i perseverança, tots 
podíem arribar a escriure una bona 
història. Gràcies Jordi ¡ alumnes de 4t 
d’ESO de les Escolàpies.
M.N.

La bici elèctrica
En temps de gran crisi econòmica, cal 
buscar més d’una solució als proble-
mes quotidians. Per aquest motiu, és 
important potenciar molt més l’ús de 
la bicicleta com a vehicle d’ús diari per 
anar a treballar, estudiar, comprar, etc. 
Però encara falten accions que millorin 
la seguretat per circular i també per 
aparcar aquest vehicle i evitar al mà-
xim els robatoris. I l’altra gran qüestió 
fonamental és, sens dubte, promoure 
seriosament l’ús de la bicicleta elèctri-
ca ja que permet el següent: 
1) Estalviar diners en aquests temps 
tan difícils ja que tenir vehicles propis 
com un cotxe és molt car, apart de 
contaminar més. Una bicicleta elèctrica 
és molt més econòmica a curt i a llarg 
termini. 
2) Millorar la salut individual i col-
lectiva perquè, gràcies al mecanisme 
elèctric d’assistència per pedalar, mol-
tes més persones poden utilitzar-la, 
mentre fan un tipus d’exercici tranquil 
i no cansat, absolutament necessari en 
una societat massa sedentària. Aquest 
exercici, adequat a les possibilitats de 
cada persona, evita moltes malalties 
que tenen un gran cost econòmic i tam-
bé un cost en la qualitat de vida de la 
persona.  També permet a la gent ar-
ribar als seus llocs de destinació sense 
estar cansada ni regalimant suor per 
tot el cos. Les pujades deixen de ser 
obstacles impossibles.
Per tant, està prou clar que cal fer 
una aposta ben ferma per aquest 
tipus de vehicle. També falta, però, 
més respecte i capacitat de convivèn-

cia pacífica entre tots els usuaris de 
la via pública que vagin amb bicicleta, 
cotxe, moto, a peu o amb el que sigui. 
Aquest problema de la mala educació 
de certes persones és a tots els nivells 
de la nostra societat i cal lluitar-hi con-
tundentment en tots els àmbits on es 
presenta.
Marta Pombo Sallés

Agraïment
Vull agrair des d’aquestes línies l’aten-
ció i professionalitat dispensada per 
la Regidoria de Medi Ambient, al cap-
davant de la qual s’hi troba el Miquel 
Jordà, ja que davant una petició d’in-
tentar instal·lar noves papereres en el 
barri en el qual em trobo, no només 
va posar-me totes les facilitats, sinó 
que a l’endemà ja la tenia posada al 
lloc que havíem acordat com a més útil 
per als veïns. Ell mateix va contactar 
amb l’equip de Foment i van posar fil 
a l’agulla.
La veritat és que pels anys anteriors no 
tenia aquesta visió d’un consistori que 
escoltava al ciutadà, sinó més aviat al 
contrari.
Animo i encoratjo a tot l’equip de pro-
fessionals que des del seu lloc vetllen 
perquè Olesa recuperi una mica, si més 
no, el que havia estat fa molts anys.
M. V., veïna de La Central

Dones sacerdotesses?
Alguns diumenges, dos concretament, 
he anat a la celebració de l’Eucaristia i 
m’he trobat que no hi havia sacerdot, 
però hem fet la litúrgia de la paraula. 
És un acte que vaig trobar molt bé i 
molt respectuós, però em pregunto: si 
tenim tanta escassetat de sacerdots, 
per què les dones no podem arribar 
al grau del ministeri sacerdotal?  Crec 
que ho podríem fer igual de bé. L’Esglé-
sia discrimina els càrrecs eclesiàstics 
segons el sexe?
Maria Mercè Boada Serra

Reyes
Soy una olesana y el escribir estas 
letras tiene que ver con mi gran 
desilusión en la pasada Cabalgata de 
Reyes. La economía puede estar muy 
mal pero el ambiente festivo no se re-
flejó en los pequeños. A mi pequeña de 
12 años, al pedir un poco de carbón, 
se le negó por ser ya muy mayor. ¡La 
ilusión es para todos!
Juana Manzanera Gonzales

Denúncia
El passat 23 de febrer, vam assistir al 
Ple Municipal i vam emprar el torn de 
paraules del públic per fer un manifest 
de queixa per la falta de resposta a les 
nostres reclamacions per humitats.
Extracte del Manifest:

1.- En primer lloc, la nostra reclama-
ció és contra l'Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat, que va realitzar unes obres 
d'urbanització del c. Alfons Sala, sense 
garantir que l'empresa contractada fos 
suficientment competent i capacitada 
per a portar-les a terme i s'hi van 
veure perjudicats els veïns, tant per 
les molèsties del temps que van durar, 
com molt pitjor, pels desperfectes per 
humitats que s'han ocasionat en alguns 
habitatges durant i amb posterioritat, 
com és el nostre cas.
2.- La nostra reclamació no és contra 
cap partit en concret perquè les obres 
les va encarregar un equip de govern 
i, actualment, el que governa és un 
altre. No obstant, considerem que el 
fet que el Bloc Olesà hagi fet bandera 
de la defensa dels veïns durant totes 
les obres, fa que precisament el Bloc 
conegui més que ningú la problemàtica 
existent i no pugui dir, com està fent 
ara, que el problema no ve de l'actua-
ció al carrer. Aquesta contradicció no 
és ni ètica ni justificada per l'arribada 
al poder. 
3.- Volem fer constar que és inadmissi-
ble que el Regidor d'Urbanisme, li digui 
a un home de 82 anys que l'Ajuntament 
no farà cap reparació i que, si vol, de-
nunciï a l'Ajuntament via judicial i que 
no vagin a veure l'Alcalde perquè no 
servirà de res. 
4.- Cal dir que en tot moment l'acti-
tud de l'Alcalde senyor Prat, a qui vam 
acudir malgrat el que va recomanar el 
Regidor Pere Planas, ha estat correc-
ta, ens ha rebut quan li hem demanat 
hora i la seva predisposició ha estat en 
principi bona, tot i que després oblidés 
completament la resposta que es va 
comprometre a donar.
5.- Les humitats que actualment hi ha 
a l'habitatge i que han evolucionat de 
forma molt ràpida en un parell d'anys 
fins a fer totalment insalubre viure-hi. 

I ho manifestem així de clar perquè es 
pot comprovar a les fotografies. Així 
mateix, l'estat del mobiliari i la salut 
de les persones mitjançant informes 
mèdics també són contrastables no 
actuem en cap cas sense proves, ni 
cerquem cap mena de benefici eco-
nòmic, només recuperar el viure amb 
dignitat.
6.- Tenim els mateixos drets que altres 
veïns als quals l'Ajuntament ha atès les 
seves queixes per humitats, reparaci-
ons que es veuen reflectides en actes 
de Junta de Govern Local.
7.- Per començar, rec lamem una 
resposta immediata i per escrit com 
a màxims interessats. Així mateix, 
també demanem una resposta a les 
reclamacions de l'Agència de Protecció 
de la Salut i, per suposat, que l'Ajun-
tament atengui els escrits del Síndic 
de Greuges de Catalunya, cosa que a 
dia d'avui no ha fet segons ens consta 
documentalment.
Som un matrimoni i un fill amb els re-
cursos justos per viure, som pensionis-
tes i l'atur també ha visitat la nostra 
casa, com la de molts ciutadans avui 
en dia. Però lluitarem per intentar que 
els darrers anys (en tenim 81 i 82) no 
siguin un calvari en una cova humida, 
sinó en un habitatge digne pel que hem 
lluitat amb esforç per tenir durant tota 
la nostra vida.
Ramon Mañà Ros i família.

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

La casa dels Mañà Ros, amb humitats  Foto: FMR
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MÉS OPACITAT DE L’EQUIP DE GOVERN DEL BLOC 
OLESÀ

A vegades ens preguntem  què diria el Bloc Olesà si fóssim nosaltres qui actuéssim com ho estan 
fent ells,  des  que han entrat al Govern Municipal: incompliments de compromisos electorals amb 
les ordenances municipals, contractació d’un gerent i càrrecs de confiança disfressats de càrrecs 
directius, etc. etc. Ara ens trobem davant d’una presa de decisió unilateral en inversions pel poble 
d’Olesa.

A la darrera tertúlia de polítics a Olesa Ràdio,  el representant del Bloc Olesà va dir que el BO, per mitjà 
del grup parlamentari d’IC-EUiA, va fer una al·legació als pressupostos de la Generalitat demanant 
diners per arranjar la nau industrial catalogada/protegida al polígon de Catex-Vilapou per ubicar-hi la 
Fundació Agrícola Olesana. Era habitual, i en alguns casos obligatori (PUOSC de la Generalitat, Xarxa 
de Municipis de la Diputació, Llei de Barris), que les decisions sobre les inversions es presentessin 
al Ple municipal per a la seva informació i/o possible suport per part de la resta de Grups Municipals.  
I es feia un debat sobre la idoneïtat de les inversions i la seva priorització.

En aquest cas no hagués estat  millor debatre a nivell local aquesta inversió? Cercar per part del Bloc 
Olesà, el suport a la seva petició, d’altres grups municipals? Com per exemple el de CiU, que governa 
a la Generalitat? O el del PSC que és el principal grup de l’oposició? Això sí, amb el populisme amb 
el que ens tenen acostumats, ara diran que només ells han lluitat per fer possible el canvi d’ubicació 
o alguna altra solució per aquest problema que tenim amb un indret poc adequat per una activitat 
tan important per Olesa com és la producció de l’oli. 

L’equip de govern anterior va posar sobre la taula altres alternatives: ja fos sense canviar d’ubicació la 
producció de l’oli, com també escoltar la proposta  que va fer la pròpia Fundació envers una nova ubi-
cació en uns terrenys més amunt del Collet de Sant Joan i de la que desconeixem com va acabar.

Qui els ha vist i qui els veu, poc a poc se li estan veient les orelles al llop!!! Seguirem posant en 
evidència les incongruències del Bloc Olesà, de què deien abans d’entrar al Govern Municipal i de 
què fan des del Govern Municipal.

LA REFORMA LABORAL DEL S. XIX

Des de fa uns dies, sembla que hem tornat al S. XIX, aquell 
segle en el que la lluita pels Drets dels treballadors es rebai-
xaven a unes demandes que, tot i que Essentials, avui dia 
les veuríem inherents a l’ésser humà. Tenim les idees, ens 
falta l’acció.

Dos mesos. Això és el que ha necessitat el Partit Popular, 
aquesta formació de dretes i neoliberal que a dia d’avui ens 
governa, per donar el cop de puny a la taula, carregar-se tota 
la pau social i posar en peu de guerra als agents socials. No 
entrarem en les causes d’aquest “rodillo parlamentario” que 
permetrà al Partit Popular aplicar la Reforma Laboral;  no és 
quelcom que ens toqui apuntar aquí, haurà de ser, en tot cas, 
en escrits posteriors.

El Partit Popular, si a algú li quedava algun tipus de dubte, s’ha 
acabat de desemmascarar, imposant (lletja paraula, tan lletja 
com real) una Reforma Laboral que com ja tots coneixem a 
aquestes alçades, posa a les classes treballadores entre l’es-
pasa i la paret. Si ja ens va semblar greu la modificació fiscal 
de l’IRPF, el quel afectava seriosament a aquestes classes, 
aquesta Reforma ha acabat per posar en una situació d’extre-
mada precarietat a la classe treballadora del país.

Acomiadament dels treballadors amb una indemnització que 
a aquests els fa reiure per no plorar; quasi llibertat de decisió 
de les empreses per poder fer ERO’s, amb unes premisses 
més que dubtoses; defenestració de la negociació col·lectiva. 
Atracamaent a mà armada en forma de bonificacions fiscals, 
diners que es podrien perfectament destinar al foment efectiu 
del treball. Aquestes són les dades més importants de la gran 
i magnífica Reforma Laboral del Partit Popular.

I davant d’això, què hem de fer? La humil opinió d’un servidor, 
tan humil com criticable, és la que apuntava línies més amunt: 
tenim les idees, ens falta l’acció. Dit d’una altra manera, ara és 
el moment en que els i les socialistes hem d’oferir mà estesa 
(aquesta si) als agents socials, a les centrals sindicals, als 
companys i companyes que veuen com dia rere dia el seu lloc 
de treball es veu més i més amenaçat, en definitiva, als notres 
propis companys. És el moment de sortir al carrer, cridar ben 
alt, igual que els nostres companys i companyes van cridar 
en el seu moment amb la Reforma Laboral que el govern so-
cialista va aprovar; una reforma que ens va acabar fent molt 
de mal, i que va demostrar que al final no ha estat la solució. 
És precisament per això que nosaltres tenim la responsabilitat 
no només de sortir al carrer, al costat dels nostres fraternals 
germans dels sindicats de treballadors, sinó de encoratjar a 
la resta de la ciutadania a que ens acompanyi. Perque sabem 
perfectament on estan els errors, perque sabem que, tot i que 
nosaltres no els haguem povocat, no hem estat capaços o 
no ens han deixat solucionar-los amb les nostres polítiques 
d’esquerres.

Però el més important, és que tornant al carrer, tornarem a 
la realitat; és allà on estan les nostres arrels, no es tracta de 
debats d’identitat, es tracta de realitats, es tracta de recordar 
que hem estat, en algun moment, els que ara es veuen seri-
osament en un problema molt greu; un problema que única-
ment es solucionarà amb un PSC i un PSOE fort, unit, però 
sobretot al costat de les classes treballadors, al costat de la 
unitat sindical, al costat del teixit associatiu, i això, companys 
i companyes, únicament es troba al carrer, d’allà venim, i allà 
hem de tornar. I els i les socialistes, hem de donar la cara, i la 
donarem. Mai ens hem amagat, no serà ara quan ho fem.
Valentia i atreviment, sense que ens tremoli el pols, sense que 
tinguem por de dir qui són els nostres referents; i els nostres 
referents són l’obrer de la construcció, l’operari de la fàbrica, i 
el treballador (mileurista, per cert), de l’administració pública. 
La societat i els sistemes es transformen amb el conjunt de la 
ciutadania, i els problemes es solucionen amb la voluntat de 
tothom, i el PSC-PSOE és l’espai per transformar i per soluci-
onar. És així com se’ns valorarà; i és així com hem de ser.

Salut i Socialisme.

Com no podia ser d’una altra manera, el PP ha tret del calaix les seves polítiques més 
dretanes per presentar-nos la Reforma Laboral, o com acabar amb els drets dels treballadors 
i les treballadores. Per conèixer de primera ma les entranyes de la reforma vine a la nostra 
agrupació divendres 23 de març a partir de les 19 h.
Ens acompanyarà i ens explicarà la Reforma Laboral, la Companya i Diputada Socialista 
del Baix Llobregat, Eva Granados.

XERRADA: LA REFORMA LABORAL
DIVENDRES 23 DE MARÇ, 19H
AGRUPACIÓ LOCAL PSC: Cantonada C/Mallorca amb C/Metge Carreras
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L’agenda del març
Divendres 2
Inauguració de l’exposició “Dones, vot i participació política”. 
Fins al 12 de març, a la Casa de Cultura. Organització: Ajun-
tament.

Presentació del llibre “Camp definitiu: diari d’un exiliat al 
Barcarès”, a càrrec de Jordi Rubió, fill de l’autor, Elisenda 
Barbé, editora i Jordi Vicente, historiador. A les 20:30 h, a la 
Biblioteca.

Dissabte 3
Teatre “Trio de negres”, de Bernat Joan i Marí, amb el grup 
“Les nenes del teatre”. A les 19:30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: L’Eixida de l’Art.

Teatre “Ni amos ni criats”, dins de les activitats de comme-
moració del 15è aniversari d’Ariadna. Al teatre El Casal. Or-
ganització: Ariadna.

Inauguració de l’exposició de Pepa Besson. Fins al 18 de març, 
a L’Eixida de l’Art. 

Diumenge 4
Fira al carrer, atraccions per als nens i jocs a l’aire lliure. Des 
de les 17:30 h, a la Plaça Catalunya. Organització: Comerç 
d’Olesa.

Taller de danses tradicionals de la Mediterrània, i seguidament, 
ball a peu de plaça. A les 18 h, a la Plaça Nova. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Teatre “Ni amos ni criats”, dins de les activitats de comme-
moració del 15è aniversari d’Ariadna. Al teatre El Casal. Or-
ganització: Ariadna.

Dijous 8
Lectura col·lectiva de dones i obsequi de llibres. A partir de 
les 18 h, a la Biblioteca. Organització: Ajuntament.

Concert “Cançons del meu record”, lliurament de diplomes 
del taller de música de La Teixidora i lectura del manifest pel 
Dia Internacional de la Dona. A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 9
Lectura col·lectiva i obsequi de llibres pel Dia de la Dona. A 
partir de les 11 h, al Mercat Municipal. A les 17 h, primer cafè 
tertúlia a Olesa Ràdio. Organització: Ajuntament.

Conferència: “Història local i noves tecnologies”, a càrrec de 
Dani Cortijo i Astudillo, historiador i guanyador dels “Premis 
Blocs Catalunya 2009” pel seu bloc “www.altresbarcelona.com” 
i autor del llibre “Històries de la història de Barcelona 2010”. A 
les 19 h, a la Biblioteca. Organització: L’Arrel Acció Cultural.

4t Cicle de Cinema i dones. Pel·lícula a determinar. A les 22 h, 
al teatre El Casal. Organització: Bloc Olesà.

Dissabte 10
Inauguració de l’exposició de Pep Montoya, autor del cartell de 
La Passió 2012. A les 19 h, a l’Espai d’Art de La Passió. Fins al 
10 d’abril. Organització: La Passió.

Segon cicle de jazz, amb “Trakas”. A les 22 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal.

Diumenge 11
Estrena de la temporada 2012 de la representació de La Passió. 
A les 10:15 h, al teatre La Passió.

Acte d’entrega de les insígnies i els diplomes d’honor de La 
Passió. A les 18:30 h, al teatre La Passió.

Espectacle familiar: “Gúlliver, al país de Lil·liput”, amb el 
Centre de Titelles de Lleida. A les 17:30 h, al teatre El Casal. 
Organització: Xarxa.

Dimarts 13
Nit d’Òpera amb “La boheme” de Giacomo Puccini. Òpera en 
directe des del Teatre del Liceu de Barcelona. A les 20 h, al 
teatre El Casal. Organització: El Casal.

Divendres 16
Hora del conte: “Lletraferits”, a càrrec de Sandra Rossi. A les 
18 h, a la Biblioteca.

4t Cicle de Cinema i dones. Pel·lícula a determinar. A les 22 h, 
al teatre El Casal. Organització: Bloc Olesà.
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Dissabte 17
Primera trobada de Capgrossos d’Olesa, dins dels actes del 
50º aniversari de l’Associació de Gegants i Nans d’Olesa. Inici: 
Plaça Catalunya i cercavila fins al Parc Municipal. A les 18 h. 
Organització: Associació de Gegants i Nans d’Olesa.

Diumenge 18
Representació de La Passió. A les 10:15 h, al teatre La Pas-
sió.

Concert de primavera de sardanes, amb la direcció de Francesc 
Benítez i la Cobla Vila d’Olesa. A les 18:30 h, al teatre El Casal. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimarts 20
Jam session. A les 21 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Dijous 22
Va de concert! A les 20 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Divendres 23
Xerrada “Les invalideses”, a càrrec del Dr. Antonio Mazaira 
Cabana-Verdes, especialista en medicina del treball. A les 19:
30 h, a la UEC. Organització: UEC Olesa.

4t Cicle de Cinema i dones. Pel·lícula a determinar. A les 22 h, 
al teatre El Casal. Organització: Bloc Olesà.

Dissabte 24
Calçotada popular d’Olesa. A les 13 h, al Parc Municipal. Orga-
nització: La Fona (Casal Independentista i Popular d’Olesa).

Segon cicle de jazz, amb “Víctor de Diego Group”. A les 22 h, 
al teatre El Casal. Organització: El Casal.

Diumenge 25
Representació de La Passió. A les 10:15 h, al teatre La Pas-
sió.

Cinema infantil: “El lince perdido”. A les 17 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal.

Projecció de la pel·lícula “The bird”, de Clint Eastwood. A les 
19 h, al teatre El Casal.

Dilluns 26
Concert a la Residència Santa Oliva. A les 18 h, organitzat per 
l’Escola Municipal de Música.

Dimecres 28
Taller de relaxació, per a famílies amb fills d’1 i 2 anys. Cal 
inscripció prèvia. A les 17 h, a la llar d’infants Taitom.

Divendres 30
Va de concert de formacions!. A les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Club de lectura: “Conversaciones en la catedral”, de Mario 
Vargas Llosa. A les 18:30 h, a la Biblioteca.

Conferència: “Stabat mater Miserere i altres polifonies religio-
ses de Setmana Santa a la Mediterrània Occidental”, a càrrec 
de Giani Ginesi, doctor en musicologia per la UAB i professor 
d’etnomusicologia a l’Escola Superior de Música de Catalunya. A 
les 19 h, a la Biblioteca. Organització: L’Arrel Acció Cultural.

Taller d’ombres xineses de colors, per a famílies amb fills d’1 
i 2 anys. Cal inscripció prèvia. A les 17 h, a la llar d’infants La 
Baldufa.

4t Cicle de Cinema i dones. Pel·lícula a determinar. A les 22 h, 
al teatre El Casal. Organització: Bloc Olesà.

Dissabte 31
Representació de La Passió. A les 17: 30 h, al teatre La Pas-
sió. 

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per 
les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 
no es fa responsable per alteracions dels programes o de canvis 
d’última hora.
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La pubilla del març

 
Foto: 08640

Cèlia Espinar Campderròs és una jove olesana de 18 anys que després d’estudiar sempre a l’Escola Daina-Isard, ara ha començat la carrera d’Educació 
Primària a la Universitat de Barcelona. Des de fa tres anys també dedica part del seu temps a fer de monitora-voluntària a l’Esplai Espantaocells. Quan el 
temps li permet, i com la majoria de joves, li agrada ballar i sortir amb els amics. 
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Guaita!
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Foto: 08640

Hem trobat una curiositat al carrer Anselm Clavé quasi cantonada amb la carretera de Terrassa. Dins de les zones blaves d’aparcament hi ha un lloc per a un 
cotxe on es pot aparcar sense pagar. Hi havia els contenidors i ha quedat aquest lloc per aparcar gratuïtament. Llàstima que gairebé sempre està ocupat... 
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Esport olesà

Gran jornada al pàdel olesà Foto: 08640

Noves autoritats
El Club de Tennis i Pàdel d’Olesa ha 
estrenat la seva nova junta directiva, 
encapçalada per Felip Gibert com a pre-
sident. Jordi Viladot és el vicepresident, 
Xavier Cantarell, el secretari i Francesc 
Viladot el tresorer. Els vocals són Fran-
cisco Sánchez, Rubén Rubio, Alonso 
Giraldo, Daniel Rubio, Xavier Terrado, 
Miquel Viñau i Sergio Tena.
El passat diumenge 26 de febrer, el Club 
va realitzar un acte de reconeixement als 
capitans i sots capitans de la passada lli-
ga, quan els equips del club van arribar a 
les finals de la Copa Catalunya de Pàdel. 
A la mateixa jornada, va ser convidada la 
parella número 1 de Catalunya, formada 
per Enric Sanmartí i Adrián Biglieri per 
participar en un torneig d’exhibició.

Llamas campió
L’olesà Sergio Llamas es va proclamar 
campió d’Espanya en sala de tir amb 
arc al torneig nacional celebrat en 
Palafrugell. En total, els arquers del Tir 
Arc Olesa van aconseguir quatre meda-
lles en aquesta competició. A la catego-
ria de peu, Sergio Llamas va dominar 
aquesta divisió d’arc recorbat amb un 
total de 1008 punts. A la segona posició, 
un altre català i del club olesà, Jesús 
Valladolid es va penjar la medalla d’ar-
gent amb 965 punts. Agustí Cubero va 
aconseguir la tercera medalla, d’argent, 
després de sumar un total de 766 punts 
i per últim, Eugeni Fernàndez assolia la 
medalla d’argent amb 1097 punts en arc 
compost. Per la seva part, els arquers 
Josep Lluís Amador, Domènec Paloma i 
Màximo Salamanca van ser guardonats 

pel seu suport en aquest campionat, al 
temps que Amador rebia un reconei-
xement especial a la seva trajectòria 
esportiva.
Per altra banda, el Tir Arc Olesa con-
voca a l’Assemblea ordinària anual de 

socis pel dia 31 de març a les 10:30 h 
en primera convocatòria, al local social 
del club.

Panda Raid 2012
El 2 de març comença el “Panda raid 

2012”, que unirà Olesa amb Essaouira, 
al Marroc. Darrera d’aquesta aventura 
hi ha dos amics, Lluís i Marta que ja han 
estat en diverses ocasions pilot i copilot 
i que van presentar la seva aventura, el 
passat dissabte 25 de febrer, a l'Ekiliq-a 

Sergio Llamas en acció Foto: TAO
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Notícies mèdiques
El Centre Mèdic Olesa informa als 
seus pacients i amics, que han am-
pliat i reformat les seves instal·lacions 
per tal de donar-vos un millor servei. 
A més a més, el centre compta amb 
noves especialitats i nous metges. A 
partir d’aquest mes de març, disposa 
d’un metge de medicina general cada 
dia per atendre les urgències infan-
tils i d’adults sense demanar hora, 
sala de fisioteràpia i noves sales de 
rehabilitació amb cabines privades 
amb televisió i ampliació d’horaris 
i serveis. Com a novetat, també 
a partir de març, el Centre Mèdic 
Olesa posarà a disposició dels seus 
pacients que no siguin d’una mútua 
de salut la targeta gratuïta de salut 
“Privats”, amb la qual podreu disposar 
d’un servei sanitari personalitzat amb 
avantatges i descomptes. 
Per a més informació, contactar al 
tel: 93 778 5303. L’adreça és carrer 
Anselm Clavè, 177, cantonada amb 
Salvador Casas.

Vols aprimar-te natural-
ment?
Neo Natura ofereix un nou servei de 
dietista des d’aquest mes de març. 
Podràs aprendre a menjar bé sense 
passar gana i sense tenir angoixa. 
La dietista de Neo Natura, amb 
molts anys d’experiència, et pesarà 
i prendrà mides setmanalment i et 
donarà tot tipus d’informació. També 
t’ajudarà amb l’auriculoteràpia (pe-
tites llavors a les orelles) i amb les 
Flors de Bach. Per a més informació 
o per fer la teva consulta sense com-
promís, vine a Neo Natura, al carrer 
Església, 25 (al costat de la Plaça de 
les fonts), o truca al tel: 93 778 0715 
(Pia o Estela)

Nova junta
El passat dissabte 25 de febrer, en 
l’assemblea general de socis, s’ha 
constituït una nova junta a l’Asso-
ciació de Veïns de La Rambla. La 
nova comissió directiva estarà for-
mada per: Juan Lorite, president; 
Julian Pla, vicepresident; Francisco 
Sánchez, secretari; Mercè Cente-
llas, tresorera; Alfonso Giner, àrea 
de festes i activitat; Pedro Castillo, 
Francisco Castillo, Bonifacio Fuertes, 
José Serrano i Ricard Pitarque. El nou 
equip vol conservar i potenciar el que 
s’ha fet bé fins ara i es comprometen, 

entre altres coses, a potenciar que 
els veïns siguin informats del que es 
fa, a procurar un servei d’atenció al 
soci, a fomentar diferents formes de 
participar en benefici del barri i a es-
coltar als veïns i veïnes i ser els seus 
interlocutors davant les institucions.

Segona mà
www.segonama.comerclocal.com és 
el nom d’una nova pàgina web de-
dicada al mercat de segona mà. En 
aquest mercat pot participar tothom 
que vulgui, posar en venda aquestes 
coses que han deixat d’utilitzar o 
aquells que vulguin comprar coses 
interessants a un bon preu.

Nou centre
A partir d’aquest mes de març, el 
Centre d’Oftalmologia Valldeperas 
inicia la seva activitat a Olesa. El doc-
tor Xavier Valldeperas, especialista en 
Oftalmologia, donarà suport a totes 
les consultes relacionades amb els 
ulls i les seves malalties. Aquest cen-
tre donarà servei a totes les persones 
amb malalties dels ulls, com són les 
cataractes, glaucoma, malalties de la 
retina, com la degeneració macular 
o la retinopatia diabètica, alhora que 
es realitzaran revisions oftalmolò-
giques en adults i, en especial, als 
nens. També es podrà demanar una 
valoració per poder ser operat de mi-
opia, hipermetropia o astigmatisme. 
Les visites són en hores convingudes, 
i podeu demanar més informació o 
concertar una cita trucant al tel: 93 
020 8500 o a l’adreça electrònica: 
oft.valldeperas@gmail.com

“Divendres” a Olesa
El programa “Divendres” de TV3 
farà estada a Olesa del 12 al 15 de 
març, després d’una llarga gestió 
de la Passió d’Olesa. A banda de fer 
una aproximació a les particularitats 
de la nostra vila, des del programa 
han mostrat un especial interès en 
conèixer i explicar aquesta tradició 
local per fer-la arribar als ciutadans 
de Catalunya.

Calçotada popular
El proper 24 de març, La Fona (Casal 
Independentista i Popular d’Olesa), 
organitza la calçotada popular 
d’Olesa. El preu per persona és de 
15€ anticipat i 18€ a taquilla. Els 
punts de venta anticipada són La 
Sucursal, Cansaladeria Montserrat, 
Papereria Llibreria Núria, Nova Imat-
ge, El Suro, Bar els Salistes, Boca Se-
lecta, Bar la Sardana, Bar el Carreró, 
Bar les Fonts, Bar Hurlingham, Trams 
puericultura i La Fona. La calçotada es 
durà a terme el dissabte 24 de març a 
les 13 hores, al Parc Municipal.

08640

d'Olesa. En aquesta ocasió s’uneixen 
per afrontar un raid de 8 dies per terres 
del Marroc en un Seat Panda. L’objectiu 
del raid és recórrer en 8 etapes des 
d’Algecires fins a Essaouira. La ruta a 
seguir per Marroc és desconeguda per 
els participants. Tan sols se sap el punt 
de partida i l’arribada. Fins a la sortida 
el dia que es fa l’entrega del llibre de 
ruta o “road book” que indica el recorre-
gut, els llocs on dormir, menjar, repos-
tar i les ciutats o pobles a visitar.
La particularitat d’aquesta cursa i el que 
la fa més atractiva, és que es obligatori 
córrer en un Panda o Marbella (Seat o 
Fiat). Això es fa per abaratir els cos-
tos als participants i per la fiabilitat i 
facilitat mecànica que tenen aquests 
cotxes. L’equip olesà (Kakatuasport) 

Al Marroc per una bona causa Foto: MDT

ja disposa d’un Seat Marbella 903 L de 
l’any 1986.
La idea de la travessia és ajudar en 
l’escolarització als nens/es del Marroc 
i cada equip te la obligació d'agrupar, 
transportar i entregar 20 kg de material 
escolar. Els materials han de ser, motxi-
lles, material didàctic, llapis, gomes, ro-
tuladors, pintures, quaderns, calculado-
res, o també material esportiu. El pres-
supost dels aventurers olesans és de 
6.000 euros i, si voleu col·laborar amb 
Lluís i Marta, les seves adreçes elec-
tròniques són: datram2@hotmail.com 
o martata365@gmail.com i els seus 
mòbils són: 617 844 872 (Marta) o 
625 102 717 (Lluís).
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Classificats
Treball
Señora responsable con estu-
dios universitarios, experiencia 
(comprobada), ofrece sus ser-
vicios de limpieza, cuidado de 
niños o adultos mayores, dispo-
nibilidad horaria. Llamar al tel: 
610 346 499.

Doy clases de inglés perso-
nalizadas a niños, jóvenes i 
adultos. Precio económico: Tel: 
672 077 409 (Frank).

Oficina asseguradora necessita 
cobrir dos ofertes de telemarke-
ting. Interessats, trucar al tel: 
93 778 4770 (de 11 a 13 h).

Se precisa chica para tra-
bajar en peluquería. Zona 
Martorell. Enviar cv con foto a: 
distriviro@hotmail.com

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

Senyora seria i responsable 
s’ofereix per fer de cangur o 
per cuidar persones grans. Ho-
res a convenir. Tel 655 849 132 
(Núria).

Clases de inglés, niveles bási-
cos, intermedios, avanzados, 
personalizados y garantizados 
al mínimo costo. Más detalles, 
llamar al tel: 672 077 409.

Chica joven busca faena de lim-
pieza, plancha, canguro de niños 
y personas mayores. Cobro por 
horas o a convenir, en Olesa y 
alrededores. Tengo buenas re-
ferencia y disponibilidad inme-
diata. Tel: 690 340 088.

Estudiant universitaria s’ofereix 
per donar classes de repàs a 
alumnes de EP, ESO i BATX. In-
teressats contactar amb el tel: 
625 933 394 (Laia).

Señora responsable se ofrece 
para limpieza por horas o cui-
dado de personas mayores. Tel: 
655 691 000 (Sandra).

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

El Servei de Promoció Econòmi-
ca d’Olesa necessita cobrir els 
següents llocs de feina: Mosso 
o dona de neteja amb carnet de 
manipulador/a d’aliments; agent 
comercial per a jornada de sis 
hores; auxiliar de clínica per a 
una residència, auxiliar admi-
nistrativa amb coneixements 
de comptabilitat i un agent co-
mercial. 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 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.

Automotor
Vendo Opel Corsa, 1.4 GL, 5 
puertas, gasolina, precio a con-
venir. Interesados, llamar al tel: 
609 422 275.

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

Plaça de pàrquing en lloguer al 
carrer Ample (Casc Antic). In-
teressats, posar-se en contacte 
al tel: 635 668 377 o 609 703 
687.

Se alquila plaza de parking, 60 €, 
en la calle Metge Carreras (zona 
Lidl). Tel: 644 263 354.

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

Vendo plaza de parking en la 
calle Barcelona (Parc de l’Esta-
tut). Interesados, contactar con 
Lorena al tel: 658 332 756.

Immobiliària
Llogo habitació en planta baixa, 
lavabo i cuina propis i accés al 
pati, en casa compartida a Les 
Planes. Ideal per a una persona 
responsable, neta i treballadora. 
Tel: 610 877 629.

Busco casa en Olesa, Abrera o 
Martorell. Cambio mi piso por 
casa más la diferencia econó-
mica. Tel: 679 803 476.

Vendo piso de 74 m2 en el Parc 
de l’Estatut, tres habitaciones, 
amplio comedor y cocina, ca-
lefacción y aire acondicionado. 
Precio: 155.000 euros. Tel: 617 
215 788 (David).

Cambio piso totalmente refor-
mado en el centro de Olesa por 
casa con jardín más diferencia. 
El piso tiene 90 m2. y una ter-
raza encima de 70 m2. Tel: 646 
342 404.

Es lloga local de 120 m2. al car-
rer Colon (zona Rambla). Preu: 
350 euros. Tel: 697 713 295.

Alquilo local de 50 m2 en la zona 
del Parc de l’Estatut (300 euros). 
Tel: 650 257 711.

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 cualquier negocio. Tel : 
629 386 117.

Cambio casa por piso más dife-
rencia económica. Casa zona Po-
ble Sec, 270 m2, garage, jardín, 
buhardilla, terraza, solarium, 4 
habitaciones, 2 wec, cocina 12 
m2 y salón comedor de 30 m2. 
Busco piso de 3 ó 4 habitaciones, 
2 baños, terraza, parking. Tel: 
655 845 222.

Local en lloguer de 100 m2, 4 
habitacions, ideal per oficines. 
Plaça Catalunya, 54. Tel: 93 
775 7569, 691 717 575.

Diversos
Es compren antiguitats, rellot-
ges, eines, mobles, vidre, roba, 
etc. Paguem al comptat, tel: 660 
937 835.

Vendo leña económica. Tel: 659 
660 258.

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

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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Aarón Roca Toledo (6), Alba Figueres (55), Albert Aymerich (55), Albert Galvez (31), Alvaro Martínez Oliveras (10), Alicia Eri Castel (78), Ana María Vicente 
Torrijos (38), Andrea Llusà Cano (12), Andrés Llusà Lanau (39), Angel Martínez Checa (46), Antonio Rodríguez Moreno (38), Carme Carrera Romero (16), 
Caroline Arroyo Moss (16), Carla Soriano Amores (11), Carla Portela Barea (3), Carme Pérez Artola (46), Claudio Ramos Aguilera (37), David Sevilla del Rincón 
(13), Daniel Martínez Collado (71), Dolores Castillo León (74), Domingo Cortel Ollé (87), Encarnación Batista (81), Enric Cassart Boloix (79), Eric Párraga 
Jabares (2), Fede Jaime Riera (19), Félix García Ruiz (88), Florentino Bañales Rubio (76), Francesc Altarriba Garcia (48), Francesca Amores Guevara (46), 
Francisca Guillén Clusas (83), Francisco Moles Ortega (63), Francisco Paredes Martínez (65), Francisco Vallejo Quesada (53), Hiru Lejarcegui Oller (16), Iolanda 
Almirall Matas (42), Isabel Lanau (64), Isolina Mariño Suarez (79), Roser Cunilleras Garijo (18), Jonathan Luna (22), José Antonio Briz Pérez (72), José López 
Rubio, José María Palau Porcal (50), Josep Font Catalán (88), Josep Gil Sancho (78), Josep Quer Pujol (77), Josep Segura Rius (55), Juan Chicón Vallejo (53), 
Juan Ramon Escrich Collado (65), Júlia Quer Riera (18), Laureano Algarra Martínez (83), Lola Voltà, Manoli Lozano Vargas, Manuel Vallejo Martinez (80), 
Manuela Nolasco (44), Marc Aymerich (30), Marc Montes Grau (12), Mario Àvila González (8), Mari Carme Alonso Bonals (60), Mari Carmen Branchat (59), 
María Calvo Aguilera (53), Maria Oller Lloveras (62), Maria Pallarès Mareso (80), Mateo Martínez Oliveras (6), Miquel Girona Gual (72), Montserrat Guevara 
Carrique (63), Paco Carrasco Martos (51), Pascuala Garatachea (87), Pau Caballol (10), Paula Portela Barea (8), Pepi Lozano (51), Iván Gálvez (31), Maria 
Martos Moreno (78), Pilar Sánchez Redondo (70), Ramon Martínez Solsona (40), Ramón Uber García (44), Raquel Amores Guevara (34), Raquel Domenech 
Carbó (32), Rosa Casado López (80), Rosalía Duarte Muñoz (78), Roser Gironés (68), Sílvia Agramunt (57), Sira Sabi Carrasco (32), Xavi Pommard (35).

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

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