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L'hereu

Totes les activitats de 
Santa Oliva i Festa 
Major

L'agenda

Pàgina  29

Qui ha guanyat el 
Concurs Facebook “Els 
nens salvatges”?

Els lectors prenen la paraula
El Futbol Sala Olesa protesta - El Raid Blanxart, tot un èxit - La protectora de gats es 
queixa de l’abandonament d’animals - Un extreballador contra els gabinets jurídics - Una 
experiència digna d’imitar - Com es fa la recollida de vidre a Olesa? - La solidaritat olesana 
sempre present  (vegeu Correu)

L’Ajuntament d’Olesa reclama 
empara a la Generalitat de 
Catalunya per evitar que el des-
ballestament que s’ha produït 
al llarg de tot el mes de maig 
a les naus de l’antiga Vantexa 
es repeteixi a altres indrets del 
municipi i que, alhora, no suposi 
la pèrdua d’elements patrimoni-
als. Segons l’Equip de Govern, 
i malgrat els enormes esforços 
efectuats per evitar aquest cas, 
grups de delinqüència organit-
zada han aprofitat el context 
actual per deixar l’indret com 

una imatge totalment desola-
dora.
El deplorable estat i el des-
ballestament indiscriminat de 
les naus industrials del sector 
conegut com a Panys Margarit 
s’ha acabat produint malgrat la 
presència policial constant, les 
denúncies interposades i les re-
unions que s’han mantingut al 
nivell més alt per tal d’intentar 
combatre aquest fenomen, que 
no és únic d’Olesa. De fet, per 
abordar aquesta problemàtica, 
l’alcalde d’Olesa, Salvador Prat, 

s’ha reunit amb el Conseller 
d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, Felip Puig, així com 
amb els responsables de l’em-
presa.
Segons el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Pere Planas, l’Ajun-
tament està molt inquiet amb 
aquesta situació, que supera 
les competències municipals ja 
que són bandes organitzades, 
és a dir, diverses màfies que 
treballen en aquest desballes-
tament.

La fi d’una època

L’estat del polígon de Panys Margarit  Foto: 08640
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L’informatiu

B O N E S  F E S T E S

Farmàcies de torn diürn  -  Juny 2012
divendres, 1 - BERENGUER
dissabte, 2 - LEY
diumenge, 3 - MATAS
dilluns, 4 - ABELEIRA
dimarts, 5 - ALAVEDRA
dimecres, 6 - BARGALLÓ
dijous, 7 - BERENGUER
divendres, 8 - LEY
dissabte, 9 - MATAS
diumenge, 10 - ABELEIRA

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 

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

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

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

Llei de barris
El Govern Municipal del Bloc Olesà 
continua amb les actuacions de mi-
llora de la via pública iniciades tant 
bon punt va entrar al govern el mes 
de juny passat. Des d’aleshores, tal 
com ja es va manifestar des del pri-
mer moment, els carrers, les places i 
els parcs d’Olesa han estat una de les 
grans prioritats.
Les dues darreres actuacions aprova-
des per la Junta de Govern Local del 24 
d’abril fan referència a dos contractes 
per a la pavimentació de diferents zo-
nes del Nucli Antic que, entre tots dos, 
sumen una inversió de 75.000€.
El primer dels contractes preveu la 
pavimentació del carreró posterior 
a Cal Rapissa, part de la Plaça Nova 
i els carrers Montserrat i Tetuán. 
Aquesta actuació s’ha adjudicat  per 
44.793,77€ a l’empresa Picolesa SL.
L’altra adjudicació és per a les obres de 
millora dels paviments del carreró que 
hi ha entre la placeta de Joan Povill i 
Adserà, i el carrer d’Anselm Clavé. En 
aquest cas, el projecte compta amb un 
pressupost de 29.998,46€ i l’executarà 
l’empresa Grupo Polmaquin SL.
En aquest cas, l’Ajuntament també ha 
optat per contractar empreses d’Olesa 
per fer les obres. Aquest és el criteri 
que regeix l’adjudicació de les dife-

rents obres que es fan al municipi, 
sempre que el cost d’aquestes no su-
perin els límits que permet la llei per 
a aquest tipus de contractacions.

La Flora
L’Ajuntament ha encarregat el projec-
te d’urbanització complementària dels 
espais destinats a ser zona verda del 
pla parcial industrial de la Flora i dels 
accessos a Olesa. Gràcies als acords 
als quals han arribat l’Ajuntament i 
els industrials del polígon es millora-
rà, encara més, la imatge del sector 

un cop executada la urbanització. En 
el projecte inicial no hi havia prevista 
l’adequació total d’aquestes zones 
verdes, de manera que la rotonda i 
els altres espais cedits a l’Ajuntament 
han quedat només amb terra, sense 
vegetació.
Segons l’acord al qual s’ha arribat, 
l’Ajuntament, un cop redactat el 
projecte, s’encarregarà d’executar-
lo de manera que encomanarà els 
treballs per plantar els arbustos o els 
arbres que defineixi el projecte per a 
la zona.

Sense anestèsia
80 edicions. 8 anys. Amb aquesta 
edició doble de Santa Oliva i Festa 
Major celebrem les nostres primeres 
80 edicions del periòdic d’Olesa. 
Nosaltres també estem de festa. 
I creiem que no és poca cosa. El 
fantasma real de la crisi catalana, 
espanyola, europea i mundial que 
ha envaït les nostres vides des del 
2008 ens ha fet encara més forts 
periodísticament. El camí més fàcil 
hagués estat dedicar-se a una altra 
cosa, deixar l’altruisme per als altres 
i contemplar la manera com un poble 
es quedava sense el seu diari.
Però el camí elegit per aquest 
equip de redacció va ser un altre 
de molt diferent. Amb la decisió de 
seguir, persistir i seguir creient en 
aquest projecte que va néixer cap 
al 2004, l’aposta va ser “atropellar” 
el desànim, “aniquilar” la manca 
de fe, “escanyar” els mals rotllos 
i “assassinar” els inconvenients 
econòmics. Amb aquests verbs 
prestats de la novel·la negra i el 
gènere policial i sense anestèsia, 
l’opció va ser continuar i apostar per 
aquest diari, el de tots els olesans. 
El 08640 sempre ha estat un model 
per muntar, un motlle que es va 
anar adequant a les necessitats 
d’un poble al qual li mancava un 
espai periodístic escrit, fet per i per 
a tots els convilatans. A partir d’una 
proposta inicial, el diari es va anar 
perfilant segons les demandes dels 
lectors, mentre que per part nostra 
teníem cura d’oferir un producte 
digne de ser esperat tots els mesos, 
llegit, consultat i comentat.
Amb la millor cara, continuem oferint 
un producte digne. O al menys, 
això intentem cada mes. Nosaltres 
mantenim el compromís permanent 
de sortir puntualment el primer cap 
de setmana de cada mes (a excepció 
d’agost) sigui quina sigui la situació 
econòmica, fins i tot en aquests 
temps. Continuem amb la mateixa 
motivació que vam tenir al principi 
d’aquest desafiament i amb aquella 
mateixa il·lusió de fa vuit anys: que 
cada mes, en obrir el diari, vosaltres 
el sentiu com el vostre diari, un mitjà 
de comunicació independent, que és 
possible gràcies a la col·laboració 
de les botigues, les empreses, les 
entitats i la gent en general.
Gràcies Dudu, Ivan, Núria, Eva, 
Montse i Edu per fer possible cada 
mes aquesta il·lusió! I gràcies a 
vosaltres, estimats lectors!
Bones festes de Santa Oliva i Festa 
Major i “a viure, que són quatre 
dies”.

Vista parcial de La Flora  Foto: 08640
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La columna de l'Ivan
Aquesta actuació no suposarà cap 
cost per a l’Ajuntament ja que, se-
gons l’acord al qual s’ha arribat amb 
els propietaris del sector, els imports 
de la redacció del projecte i de l’exe-
cució retornaran a l’Ajuntament per 
mitjà de quotes urbanístiques.

Adults
L’Escola d’Adults d’Olesa ha variat la 
seva oferta formativa de cara al pro-
per curs per donar sortida a les ne-
cessitats detectades al municipi. Per 
això, per al proper curs s’incorpora el 
curs de preparació a les proves d’ac-
cés a cicles formatius de grau mitjà 
i es retira el curs per perfeccionar la 
lectura, del qual n’ha baixat notable-
ment la demanda. El nou ensenyament 
d’accés al DFGM sorgeix després que 
s’hagi agreujat el fet que els joves de 
16 a 18 anys, que no han obtingut la 
graduació de l’ESO, tenen serioses 
dificultats per trobar sortides profes-
sionals. És per això que, des del grup 
de treball “Transició Escola Treball”, 
els centres educatius de secundària 
i l’Escola d’Adults van considerar ne-
cessària la implantació d’aquest nou 
ensenyament.
El curs vol preparar els joves que no 
han obtingut el graduat de l’ESO per a 

les proves d’accés als cicles formatius 
de grau mitjà, que es fan pels volts del 
mes de maig. A aquestes proves s’hi 
poden presentar alumnes a partir de 
17 anys o que compleixen els 17 anys 
al llarg de l’any en què es presenten 
a la prova.

Coscoll
L’Ajuntament ha aprovat un projecte 
modificat per a la urbanització del 
carrer Coscoll, que inclou l’agença-
ment del cablejat aeri, l’ampliació del 
diàmetre tant de les canonades de 
la xarxa de clavegueram com de les 
connexions d’aigua. Aquesta és l’única 
actuació que queda pendent quant a 
la urbanització de carrers prevista al 
pla d’intervenció integral al nucli antic 
ja que, tot i que hi havia un projecte 
global per a la urbanització de car-
rers de la zona, finalment, el carrer 
Coscoll en va quedar al marge. Ara, 
un cop acabades les obres de la resta 
de carrers i ja que s’ha aconseguit 
un cost inferior al previst inicialment 
en aquestes obres, l’equip de govern 
ha pogut modificar el projecte inicial 
d’urbanització del carrer per a millo-
rar-lo.

Per fi arriba la Festa Major, aquella època de l’any on tots ens retrobem 
amb l’excusa del foc, el ball i els petards.
Santa Oliva és el preludi, l’avançada on pel ball un porta encara jersei 
perquè la nit és fresca. La festa de Santa Oliva és com el retorn a aquells 
temps de pagès on la gent es reunia per demanar unes bones collites 
de cara a aquests mesos d’estiu però en aquest cas, l’avançada té vida 
i interès propi arribant a eclipsar o emancipar-se de la mateixa Festa 
Major.
Aquest any la festa, però, no serà aliena a la crisi i a diferencia d’algun 
poble en el que els vilatans prefereixen gastar-se els diners en corrides 
de toros en comptes de donar feina a gent aturada, espero que el seny 
ens faci humans i siguem capaços de fer més amb menys. Arribar a l’arrel 
de la festa que no és una altre que compartir un espai i un temps amb 
l’excusa de la festa o un bon pa amb tomàquet i un porró de vi amb un 
veí, amb un amic i fer-la petar fins a altes hores tot escoltant una mica 
de música.
Jo animo a tothom a sortir a sopar als carrers, recuperar aquests espais 
malaguanyats per als gossos i les seves tifes i per gamberros amb menys 
intel·ligència i les seves tonteries; comprar quatre banderoles i engalanar 
el carrer. No ens deixem vèncer per el gegant negre i terrible de l’atur, 
els sous congelats i les retallades; perquè tot això seguirà amb nosaltres 
l’endemà, quan el sol torni a sortir però aquestes nits de festa guanyem 
a la por; critiquem als caçadors d’elefants, als que posen el dit als ulls 
aliens, als que volen que siguem una regió d’una grande i lliure i als que 
volen que el nostre futur camí vagi per senders diferents.
Guanyem als banquers sense escrúpols i als que des de les seves agències 
qualificadores de riscs ens enfonsen; als polítics de tots els colors que 
prenen decisions que ens porten cada cop més a prop de la revolució o 
la guerra o ves a saber tu; enaltim als iaio flautes, als Josep, als Manel, 
als que com tu i com jo ens aixequem cada dia per treballar i no deixar-
nos vèncer per portar un sou a casa amb el que anar passant.
Parlem de futbol i barregem aficions, política i banderes; himnes i entre-
nadors; humanitat i diners. Dirigim països inventats millor que els que ens 
governen i fiquem al llit a la Merkel amb el Rajoy i mentre els fem copular 
en el nostre imaginari, aprofitem el soroll d’un petard per imaginar-nos 
al rei d’un regne bananer matar elefants com el quixot matava gegants 
mentre la seva reina fuig cap a terres hel·lèniques i els seus fills i filles, 
gendres i nores acaben engarjolats o exiliats per corruptes i lladres; 
imaginem-nos com a justiciers contra els espolis fiscals, els polítics, els 
Montull i els Millet i la mare que els va parir a tots plegats. Però fem-ho 
tot des de la alegria i l’exaltació de ser mediterranis i llatins; compartint 
una coca de recapte o una pizza, una amanida de l’hort o un shawarma; 
perquè trobar-nos i conviure és l’autentica finalitat de la festa.
Utilitzem aquest temps i aquest espai com una catarsi; un bàlsam que 
ens alliberi i ens doni les ales per enlairar-nos i poder respirar aires més 
purs i dignes.
Visca la Festa Major!

Ivan Carreira

El carrer Coscoll  Foto: 08640
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Blanxart
El passat dimecres 9 de maig va tenir 
lloc la trobada de l’alumnat de francès 
del Blanxart  amb els companys de 
Dole, amb els quals mantenim un in-
tercanvi epistolar des de l’inici de curs. 
Vam ser un total de ser 115 alumnes 
i 9 professors que vam gaudir d’una 
jornada molt profitosa. L’indret esco-
llit per a la trobada va ser el Poble 
Espanyol (Barcelona). Allà, el nostre 
alumnat i l’alumnat francès van poder 
conversar i practicar el francès i el 
castellà. A més a més, es van poder 
intercanviar els seus facebooks, mails 
i twitters. L’èxit total, a nivell lingüístic 
i social, d’aquesta experiència propici-
arà més intercanvis de l’Institut Daniel 
Blanxart.
Per altra banda, el tenista Quico Tur 
va visitar l’institut. En Quico és tot 
un exemple de superació. El tenista 
català va patir un accident de trànsit 
quan tenia 20 anys que el va deixar 
en cadira de rodes. Tot i així, va se-
guir practicant esport: esquí, tennis, 
bàsquet, natació, etc. fins arribar a 
ser el número 1 del rànquing nacional 
i el 49 a nivell internacional en tennis 
amb cadira de rodes.
En Quico es va animar a  compartir 
la seva història amb els alumnes del 
cicle de conducció d’activitats físiques 
al Medi Natural, cicle de Grau mig que 
oferta l’IES Blanxart.
A més a més de l’enriquidora conver-
sa, l’alumnat va poder fer una pràctica 
amb en Quico, gràcies a unes cadires 
de rodes que ens havia proporcionat 
la Diputació de Barcelona. La jornada 
va servir perquè l’alumnat prengués 
consciència de la gravetat dels acci-

dents de trànsit, en sentir la dificul-
tat de desplaçar-se amb cadira o fer 
moviments  més tècnics com els del 
tennis, però sobretot, per impregnar-
se de l’alegria i l’esperit de superació 
d’en Quico.
IES Daniel Blanxart

Solidaridad
Sobre las 8:30 horas de la mañana 
del pasado 31 de mayo, un cliente que 
estaba almorzando sufrió un atragan-
tamiento drástico imposibilitándole la 
respiración. Al apercibirse, el propie-
tario del local de Frankfurts de la Plaça 
Catalunya, David, le inició unas labo-
res de reanimación ya que el cliente 
sufrió desmayo y según el propietario 
“se puso de todos los colores”. En ese 
momento llegó al local la pareja del 

propietario, Cristina, y luego quien 
escribe estas líneas, y vimos a David 
hablando por teléfono con un doctor 
y continuando con las instrucciones 
que éste le daba.
Luego llegó una ambulancia, cuyos 
efectivos recuperaron al cliente. Un 
miembro de los servicios médicos le 
comentó al paciente y con referencia 
al propietario: “ya puedes pagarle una 
comida, pues te ha salvado la vida”.
El motivo de la presente carta es más 
que nada para que tengan a bien una 
mención para con el muchacho, ya 
que si tenemos gente buena y obras 
buenas en Olesa, bueno también es 
destacarlas.
Julián De Antón

Santa Oliva
Després de 5 anys absents, però sem-
pre presents, el Col·lectiu de Joves de 
Santa Oliva ens tornem a animar a 
organitzar activitats per a la Festa de 
Santa Oliva ja que la que considerem 
una festa molt nostra. Creiem i estem 
segurs que, amb l’ajuda de molta gent 
que té la mateixa empenta i ganes 
que nosaltres, podrem tirar endavant 
aquesta festa amb la il·lusió de tota la 
vida. Per aquest motiu, us animem que 
guarniu els vostres balcons i finestres 
amb la senyera i la branca d’olivera. 
Per nosaltres i per tots els veïns dels 
carrers Santa Oliva, Creu Reial i Gras 
és una festa molt especial, en la qual 
es barregen records, vivències, sen-
timents, música... Que ni oblidem ni 
oblidarem mai. Per això pensem que, 
tot plegat, és el que ens fa estar units. 
Sabem que et tenim i que ens dones 
força perquè tot això sigui possible. No 

t’oblidem. Va per tu, Raquel!
Col·lectiu de Joves de Santa Oliva

ERE
Hace años fui miembro del comité de 
empresa y militante de CCOO. Por 
divergencias en cómo afrontar los 
problemas dejé el comité y me di de 
baja en el sindicato. A finales del 2009, 
a punto de cumplir los 58 años, fui 
incluido en el ERE 2784/09 de Tintore-
rías Europeas. Aunque fue aprobado, 
dicho ERE nunca se aplicó, la empresa 
cerró a mediados del 2010. 
Ante el problema en el que nos puso 
la empresa, un grupo de no afiliados 
aceptamos el ofrecimiento de los abo-
gados del gabinete técnico jurídico 
propuesto por CCOO para represen-
tar nuestros intereses. En reunión de 
todos los afectados a las puertas de la 
empresa los no afiliados aceptamos el 
canon del 5 % de las cantidades resul-
tantes por indemnización y despido. 
Las palabras, más o menos exactas 
por parte de las abogadas del gabinete 
fueron: “normalmente cobramos el 6 
% pero como sois muchos lo dejamos 
en el 5 %”.
Después de un año y medio de incer-
tidumbre, ha finalizado el proceso y 
me encuentro a las puertas de una 
jubilación forzada, con casi medio año 
que me falta por cotizar y profunda-
mente decepcionado porque me siento 
engañado. La minuta final del gabinete 
técnico jurídico asciende al 7 % de la 
cantidad. Y no es sólo el incremento 
del importe que, unido al IVA, es una 
cantidad importante, sino que es la 
sensación de sentirme engañado. Pi-
enso y creo firmemente que la palabra Visita de Quico Tur  Foto: IDB

Els francesos visiten el Blanxart  Foto: IDB
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Correu (cont.)
de una persona debería tener más va-
lor. Pagar por unos servicios el precio 
acordado no es motivo de queja, mo-
dificar la cantidad unilateralmente es 
algo muy parecido a la estafa. Por ello 
harían bien los sindicatos, no seré yo 
quien ponga en duda su necesidad, 
en vigilar quien actúa o habla en su 
nombre, porque actuaciones como la 
explicada dejan en mal lugar la imagen 
de los sindicatos.
Finalmente, que el ejercicio de defen-
sa de los derechos reconocidos tenga 
un gravamen del 18 % de IVA me 
parece una burla, más si cabe en las 
circunstancias personales en las que 
se encuentran las personas que tienen 
necesidad de esa defensa.
A. López García

Incivisme
Us envio unes imatges del carrer 
Margarida Biosca al Poble Sec. Com 
ja va sent normal a la vila, el servei o 
l’empresa a qui li correspon la recollida 
de vidre no fa bé la seva feina. No és la 
primera vegada que aquest contenidor 
està ple durant dies i dies.
JCMG

El deute 
És cert que el nivell d’ingressos és in-
suficient per mantenir l’estat espanyol 
i que necessitem que Alemanya ens 
compri deute emès per l’estat Espa-
nyol per finançar el país en aquests 
moments i, possiblement, durant els 
propers anys per poder fer front als 

pagaments recurrents de l’exercici 
econòmic del país (les pensions, salut i 
altres partides pressupostàries). Però 
també és cert que la Unió Europea, a 
la qual s’hi inclou Alemanya, neces-
sita, com és lògic, que anem tornant 
els diners que ens han prestat aquests 
darrers temps els diferents organis-
mes i bancs europeus perquè, de no 
ser així, podria ser que el dèficit que 
nosaltres arrosseguem l’acabin arros-
segant ells. Probament, el balanç dels 
seus comptes quedaria desequilibrat, 
per això, penso que hi ha una gran 
necessitat d’entesa per les dues parts 
i que al final les nostres polítiques se-
ran més comunes i semblants amb la 
finalitat del benefici comú.
Joan Prat 

Experiència
El passat mes de maig, la meva filla 
Patri i jo hem viscut una experiència 
molt agradable. Hem visitat els alum-
nes de 3r d’ESO de l’escola Povill. Els 
hem anat a parlar de nosaltres, de 
com hem superat, dia a dia, el fet de 
viure la discapacitat i de tot el que 
comporta. I, sobretot, hem parlat 
de l’esforç, del treball i de la lluita 
diària. En definitiva, que allò que és 
important per a qualsevol persona és 
l’esperit de superació.
Les adversitats també tenen la seva 
part positiva: ens fan forts, ens ajuden 
a madurar i a créixer. Gràcies, escola 
Povill, per la iniciativa d’apropar la re-
alitat de les persones amb discapaci-

tat i de les seves famílies als vostres 
alumnes. Gràcies a totes i a tots per la 
rebuda que ens heu fet, per l’atenció, 
per l’interès demostrat, per la vostra 
participació i les vostres aportacions 
i, sobretot, gràcies pel respecte que 
ens heu transmès. Ens heu fet sentir 
com a casa.
Lourdes Pallarès Túnica i Patricia 
Huerta Pallarès

Abandono
Últimamente los contenedores de ba-
sura de Olesa están siendo el escena-
rio del abandono de animales. ACAIMA 
está recogiendo camadas de gatitos 
recién nacidos en el interior de con-
tenedores. El pasado 12 de mayo en 
Las Planas una voluntaria de ACAIMA 
recogió un conejo, metido en una jau-
la al lado de un contenedor, sin agua 
ni comida. ¿Qué le está pasando a la 
gente? La crisis no lo justifica todo, y 
la crueldad menos.
Cuando una familia decide integrar 
un animal en su hogar hay cuestio-
nes que deberían valorarse. La vida 
media de un gato o perro oscila entre 
los 10 y 15 años aproximadamente, 
los animales deben tener controles 
veterinarios anuales que incluyen 
vacunaciones, desparasitaciones, 
asimismo la esterilización para evi-
tar camadas no deseadas, todo esto 
exige un pequeño presupuesto anual 
para el cuidado de nuestros animales 
y también pensar donde dejaremos 
nuestro animal durante las vacaciones 
de verano, por ejemplo. Los animales 
no son objetos de consumo que com-
pramos y después tiramos, existen 
multitud de protectoras con animales 
en adopción, y otro aspecto no menos 
importante tiene que ver con los va-
lores trasmitimos a nuestros hijos si 

abandonamos a nuestros animales.
Los animales son seres con derechos 
amparados por la Ley de Protección de 
Animales y ACAIMA, junto con el Ay-
untamiento, trabaja para proporcionar 
calidad de vida a los gatos urbanos de 
Olesa. Estas vidas tienen sus derechos 
y hay una ley que los protege, y por 
supuesto ACAIMA continuará denun-
ciando a los ciudadanos de Olesa que 
creen que pueden continuar infringi-
endo la ley.
ACAIMA

Raid Blanxart
Entre el 19 i el 20 d’abril, el nostre cen-
tre va organitzar la primera trobada de 
CAFEMN de Catalunya. CAFEMN són 
les inicials que representen el Cicle 
Formatiu de Grau Mitjà “Conducció 
d’Activitats Físico-Esportives en el 
Medi Natural”. Aquest cicle formatiu 
s’emmarca dins les noves tendències 
de la nova formació professional com 
a titulació per a guies a peu, a cavall 
i en bicicleta a mitja muntanya. La 
idea va ser agrupar durant 24 hores 
tots els CAFEMN de Catalunya per 
poder-nos conèixer, relacionar-nos i 
per intercanviar opinions, experièn-
cies, problemàtiques i iniciatives. Tot 
això, tenia com a eix vertebrador un 
raid de muntanya no competitiu pels 
voltants de l’institut. El raid es desen-
voluparia en dues etapes: dijous a la 
nit i divendres de 6 a 16.30 h.
Així, sobre les 15 hores de dijous van 
començar a arribar els primers equips 
i vam organitzar el campament. En ar-
ribar, cada equip s’acreditava i s’instal-
lava en tendes de campanya a una 
part assignada de l’institut. A les 17 
hores ja havia arribat la totalitat dels 
equips conferint al nostre centre, un 
aspecte realment espectacular i vistós Dintre o fora?  Foto: JCM

La Patri comparteix experiències  Foto: LPT
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amb unes 150 persones acampades a 
les terrasses d’herba del pati.
Després de la recepció oficial per 
part del nostre director, en Rafael 
Rodríguez, vam passar a la xocolatada 
on tothom qui va voler va tenir l’opor-
tunitat de degustar una excel·lent xo-
colata desfeta amb melindros.
A les 19 hores els professors de  l’Illa 
de rodes Raid Team ens van delectar 
amb una magnífica exposició de les 
activitats que realitzen amb l’equip 
de raids al seu institut de Roses, una 
iniciativa original inclosa dins el pla 
català per a l’esport, que engloba 
alumnes, ex alumnes i professorat. 
Més tard, vam fer una reunió amb els 
responsables dels equips per explicar 
l’estructura del raid i fer aclariments 
tècnics sobre rutes, desnivells, con-
trols, proves i puntuacions.
A les 21.30 hores s’iniciava el raid 
amb una ascensió neutralitzada amb 
BTT nocturna. Una impressionant serp 
de 150 llums es movia per les mun-
tanyes del darrera del nostre centre. 
Després, els equips s’enfrontaven a 
una exigent cursa d’orientació a peu 
en plena nit on havien de trobar 10 
fites. A les 00.30 hores començava la 
baixada neutralitzada un altre cop  cap 
a l’institut i a dormir. Una experiència 
sublim i espectacular tant per als que 
la van “patir” com pels que feien sim-
plement d’espectadors.
A l’endemà, a les 5.45 hores hi havia la 
pre-sortida. Un altre cop neutralitzada 
en BTT, aquesta vegada en direcció a 
Esparreguera. Després, un recorre-
gut que alternava baixades i pujades 
tècniques acostaria els participants 
a l’Ermita de la Salut de Collbató, 
centre des d’on s’articularia la major 
part del raid.

Des de la Salut calia pujar a Sant Joan, 
fer una escalada i tornar a Collbató tot 
seguint les fites que s’havien disposat 
al llarg de tot el recorregut. Cap a les 
11 hores arribaven els primers equips 
ja amb mostres de fatiga evident als 
rostres. Encara els quedava una cursa 
d’orientació amb bicicleta per la cara 
sud de Montserrat.
La darrera prova era tornar a Olesa 
amb BTT, però abans s’havia de pas-
sar per una cova on calia resseguir un 
recorregut de 5 fites que va arrodonir 
el raid amb un repte més psicològic 
que físic en haver d’arrossegar-se per 
un forat on només hi passava pràcti-
cament el cap.
Sota la línea d’arribada s’anaven suc-
ceïnt els equips esgotats però feliços 
per l’experiència i, sobretot, per haver 
acabat el raid. Unes sensacions que, 
de ben segur, no oblidaran mai. Co-
miat oficial per part del nostre equip 
directiu del centre i fins l’any vinent.
En resum, al voltant de 200 persones 
i 6 instituts vam participar en aquesta 
primera trobada que, d’altra banda, no 
va interferir en el desenvolupament 
normal de les classes d’ESO i dels 
cicles de l’institut. Tothom va valorar 
molt positivament l’experiència.
IES Daniel Blanxart

Excursió
La Fundació Agrícola Olesana ha fet 
l’excursió al Delta de l’Ebre, com cada 
any, i han lliurat l’oliveta d’or a tres 
pagesos olesans per la seva dedicació 
i estimació a la terra. Enguany han 
estat Maurici Vergés i Vidallet, Lluïsa 
Turell i Badia, i Bernardino Nieto i 
Garrido. Aquest any també es cele-
brarà el centenari de la inauguració 
del Molí d’Oli (1912-2012). Tres de les 

persones promotores, de les qual en 
coneixem el nom, foren Josep Grivé 
i Rovira, Salvador Alavedra i Prat i 
Jaume Duran i Duran (al cel siguin).
Pere Camats i Planas

Cap al carrer
Representem al Club Futbol Sala Olesa 
que des de fa molts anys és una entitat 
significativa d’Olesa. Aquest club ha 
estat gestionat per diferents juntes 
directives i actualment la Junta Direc-
tiva som uns pares de nens que juguen 
al club i estem intentant tirar endavant 
el millor que podem, tot i que no ho 
tenim gaire fàcil.
Farà qüestió de dos mesos des de la 
regidoria d’Esports ens van demanar 
que entreguéssim la previsió de la uti-
lització de la pista de cara a la tempo-
rada vinent. El Club Futbol Sala Olesa 
està creixent considerablement, cada 
vegada hi ha més equips, de manera 

que diferents equips ja estan compar-
tint la pista. Actualment el club té 9 
equips federats i 2 sense federar, de-
gut a que l’any vinent molts jugadors 
del club han de pujar de categoria, 
més totes les preinscripcions que hem 
rebut de nous jugadors, tenim una 
previsió de creixement que ens faria 
tenir 14 equips federats i un equip que 
no competeix (la categoria Biberó), 
en total 15 equips. Tenim nens de tot 
Olesa i de totes les escoles públiques 
i concertades, tothom és benvingut i 
tots paguen la mateixa quota. 
La regidoria d’Esports ens va comuni-
car que de cara a la temporada vinent 
hauríem de compartir pista amb un 
altra entitat d’Olesa la qual té pistes 
pròpies per entrenar, malgrat siguin 
descobertes, però igualment vàli-
des. El club va parlar amb el regidor 
d’Esports sense obtenir cap resultat 
favorable. Posteriorment vam tenir un 

Els premiats  Foto: SCX
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Correu (cont.)
altra reunió amb l’alcalde i el regidor 
d’Esports conjuntament obtenint el 
mateix resultat o pitjor, diem pitjor 
perquè va haver un comentari per part 
d’ells que va ser “si no teniu més hores 
no creixeu més”.
El Club Futbol Sala Olesa defensa els 
següents motius pels quals creu que 
no és compatible haver de compar-
tir el Pavelló Municipal amb un altra 
entitat:
 • En aquest cas l’entitat que se li vol 
deixar la instal·lació del pavelló ja té 
instal·lacions pròpies, el nostre club 
no en té.
 • Olesa de Montserrat no necessita 
dos clubs del mateix esport que es 
facin la competència. 
 • Aquesta entitat amb la que s’hauria 
de compartir el pavelló va néixer per 
fomentar l’esport extraescolar a la 
seva escola.
 • Que el Club Futbol Sala Olesa hagi 
de compartir el pavelló implica que hi 
haurà equips que no podran entrenar 
i per tant hi haurà esportistes d’Olesa 
que pertanyen al club que hauran de 
sortir de la instal·lació. Això ens sem-
bla que és perjudicar una entitat amb 
un bagatge que durant molts anys ja 
tenia assolit en benefici d’una altra 
entitat del mateix esport que encara 
ha de demostrar que pot oferir al poble 
d’Olesa.
 • Si el Club Futbol Sala Olesa porta 
molts anys treballant per garantir un 
servei de futbol sala de qualitat, per 
quin motiu l’Ajuntament afavoreix el 
naixement federatiu i la progressió 
d’un altra entitat del mateix esport, 
precisament amb una època de tantes 
retallades i esforços pel poble?
 • L’entitat que se li vol deixar la 

instal·lació del pavelló dóna facilitats 
econòmiques i socials a nois de la ma-
teixa escola i per tant la gran majoria 
d’esportistes són d’aquesta mateixa 
escola. És a dir, en el fons, això pro-
voca un clar benefici als esportistes 
que són estudiants d’aquesta entitat, 
provocant que els estudiants i a la 
vegada esportistes d’altres escoles 
hagin de tenir menys possibilitats 
d’entrenar en una instal·lació coberta. 
Imaginem-nos que totes les associa-
cions esportives escolars volguessin 
fer esport dins del pavelló, seria in-
sostenible.
 • No creiem que l’Ajuntament hagi de 
beneficiar a les associacions esporti-
ves escolars en perjudici de les enti-
tats que porten el nom del municipi 
i que porten anys fomentant l’esport 
entre els nens d’Olesa donant nom al 
municipi en els enfrontaments amb els 
equips rivals.
 • Nosaltres entenem que les asso-
ciacions esportives escolars han de 
realitzar activitats amb un objectiu 
educatiu i de lleure en horari extra-
escolar, aprofitant les instal·lacions 
de la pròpia escola. Per l’esport de 
competició ja estan les entitats es-
portives.
 • Aquest fet provocarà una competèn-
cia innecessària entre les dues enti-
tats en quan a nens, monitors, quotes, 
activitats, horaris, serveis..etc.
 • És de difícil justificació explicar als 
socis de l’entitat (que al cap i a la fi són 
pares d’Olesa), que ara de cop i volta 
han de sortir de la instal·lació perquè 
una associació esportiva d’una escola 
a la que li sobren hores d’entrenament 
en les seves instal·lacions, vol entre-
nar al pavelló municipal.

 • Fins ara, en altres temporades sem-
pre s’havia respectat i donat prefe-
rència a les necessitats horàries de 
pavelló municipal al Club Futbol Sala 
Olesa, ja que practiquem el futbol sala 
no com una activitat extraescolar,  
sinó com a esport federat.
 • En el cas que el Pavelló Salvador 
Boada tingués hores que no entrenés 
ningú entendríem que es cedissin 
aquestes hores a altres entitats, el 
que no entenem és el perjudici d’una 
entitat per afavorir-ne una altra.
Junta directiva FSO

Caminada popular
L’Associació Ariadna vol donar les 
gràcies a tothom per la col·laboració 
a la 1a “Caminada Popular” que hem 

organitzat amb el títol de “Suma’t al 
rosa”. Ha estat tot un èxit ja que hi 
han participat 313 persones de totes 
les edats. Esperem poder-ho repetir 
en una propera edició.
Ariadna

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 
cognom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. 
S’han d’adreçar al tel: 635 810 173 o a 
l’a/e: periodic08640@hotmail.com

Ariadna camina  Foto: AA
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Va passar
De gom a gom
Unes 1400 persones van gaudir amb 
l’espectacle “David Bisbal acústico”, 
presentat el passat divendres 1 al 
teatre de La Passió, un concert que 
rebia l’acollida d’un públic que des del 
primer minut va seguir totes les can-
çons de l’ex Operación Triunfo. Per a 
l’ocasió el teatre de La Passió va lluir 
un seguit de llums i decorats al servei 
d’un concert acústic a través del qual 
Bisbal va repassar alguns dels seus 
èxits més sonats, però també hi va 
cantar cançons del repertori espanyol 
més conegut.

Cartell guanyador
L’obra titulada “Pluja de colors” de 
l’olesà Pol Gómez Buch ha estat l’esco-
llida pel jurat qualificador del concurs 
de Cartells de Festa Major per il·lustrar 
el programa de la Festa Major 2012 
d’Olesa. La regidora de Cultura i Fes-
tes, Pilar Puimedon, ha destacat que el 
jurat ha valorat la qualitat estètica de 
l’obra guanyadora, així com el fet que 
no sigui semblant a cartells anteriors i 
sobretot, que tingui “molt de color”. El 
guanyador rebrà un premi en metàl·lic 
de 600 euros bruts, i com és obvi, la 
satisfacció de veure el seu treball com 
a imatge de la festa grossa olesana. En 
aquesta edició del concurs, s’havien 
presentat 40 obres.

Exalumnes
Un grup d’exalumnes de “Les escoles” 
s’han retrobat i han passejat pel Nucli 
antic d’Olesa. Aquesta és la 14ª troba-
da i, durant la jornada, han recordat 
vivències de les seves infàncies.

Fira de primavera
La Fira de Primavera organitzada per 
l’Associació cultural andalusa Luis de 
Tena l’últim cap de setmana de maig 
ha estat tot un èxit. La multitudinà-
ria participació que ha tingut ha de-
mostrat que el canvi d’ubicació de la 
festa realitzat l’any passat, el qual va 
suposar el trasllat de la fira del barri 
de les Planes al centre del poble, ha 
estat un gran encert. Aquesta sisena 
edició va començar dissabte al matí 
amb una degustació de tapes. Ja a la 
tarda, l’esplanada on hi ha l’escenari 
al Parc Municipal va quedar petita amb 
el pregó a càrrec de l’alcalde d’Olesa, 
Salvador Prat, i les moltes actuacions 
musicals i de ball que es van oferir fins 
entrada la matinada. Durant tota la 
tarda va ser habitual veure nombroses 
persones, sobretot dones, vestides 

amb els vestits típics andalusos, els 
anomenats vestits de faralaes, que li 
donaven un autèntic toc rociero a la 
trobada. Diumenge, durant tot el matí, 
l’estrella de la Fira d’Abril va ser un 
dels plats típics andalusos: les migas. 
La satisfacció era total entre els mem-
bres de l’Associació Cultural Andalusa 
Luis de Tena que, davant l’èxit de la 
festa, està totalment animada a orga-
nitzar noves celebracions.

Esbart
Més de 300 nens i nenes dansaires 
van participar el passat dissabte 26 de 
maig en la dotzena Trobada d’Esbarts 
Infantils i Juvenils organitzada per 
l’Esbart Olesà. Feia uns anys que no 
se celebrava aquesta trobada que, en-
guany, ha comptat amb la participació 
de nou esbarts d’arreu de Catalunya 
i, fins i tot, d’Andorra. El president de 
l’Esbart Olesà, Manel Martin, ha anun-
ciat que l’objectiu és aconseguir que 
la trobada torni a tenir la participació 
que havia arribat a assolir en anteriors 
edicions, amb un total de 24 entitats 
que dansaven en diferents indrets del 
municipi. En aquest cas, les ballades 
es van fer dissabte a la plaça de la Sar-
dana, al parc de l’Estatut i a la plaça 
de Catalunya, espai que va acollir la 
ballada conjunta final.
En total, els esbarts participants en la 
trobada van ser nou: l’Esbart Andorra 
la Vella, l’Esbart Arrels de Lleida, el 
Brugués de Gavà, l’Esbart Dansaire de 
Vacarisses, el Dansajove de Navàs, el 
Rocasagna de Gelida, el Santa Llúcia 

de Reus, l’Esbart Dansaire del Vallès 
de Terrassa, i sens falta, l’Esbart 
Olesà.
L’Esbart Olesà, que ja té 82 anys 
d’història, participa activament en 
moltes activitats al llarg de l’any, 
tant en les organitzades per la pròpia 
entitat com per altres associacions i 
col·lectius de la vila, com en festes 
populars i, és clar, en trobades d’arreu 
de Catalunya amb els seus tres grups 
de ball: els de petits, mitjans i grans. 
De fet, el proper espectacle serà ben 
aviat, en el marc de la Festa Major 
d’Olesa: el proper 24 de juny l’Esbart 
Olesà presentarà al teatre La Passió 
un nou espectacle de llum, música i, 
sens dubte, de dansa anomenat “Terra 
Dansa”.

Aplec
Amb una gran participació de famílies 
s’ha realitzat el IV Aplec popular al 
Puigventòs organitzat per l’AMPA de 
l’escola Puigventòs.

Mostra
Amb molta participació dels olesans, 
el passat dissabte 2 de juny Olesa 
va celebrar la IV edició de la Mostra 
d’Entitats, jornada durant la qual el 
parc municipal es va convertir en un 
aparador de l’activitat cultural i asso-
ciativa de la població. Les entitats i 
l’Ajuntament han organitzat una cam-
panya solidària que, sota el lema “Tots 
coneixem algú que ho està passant 
malament, ajudem-lo! No esperem 
que ens ho demani” va servir per re-
collir cereals per esmorzar, sucre, oli 
d’oliva, llegums i galetes. 

Curtmetratges
“The Passion II: the revenge of Christ” 
va ser el guanyador de la primera edi-
ció del concurs de curtmetratges “Fes 
teva La Passió!”, una nova iniciativa 
de La Passió. El curtmetratge de Marc 
Barranco, Jaume Paltor i Joan Riera 
va guanyar amb 20 vots i se’n van 
emportar 100 euros, una selecció de 
productes de La Passió i un sopar 
per a dues persones al restaurant 
Olea. El treball de Marc Reyes i Javier 
Nogueira, “El preu d’una traïció” va 
aconseguir 19 vots i, finalment, el col-
lectiu de les Leproses de La Passió va 
aconseguir 15 vots pel curt “Ja ve la 
llum del nou dia”

Detinguts
Els Mossos d’Esquadra han detingut 
Morad Z., de 23 anys, i Abdelmalek 

Cap al Puigventòs  Foto: JVS

Les ex Escolàpies  Foto: MM
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Va passar (cont.)
B., de 33 anys, tots dos de naciona-
litat marroquina i veïns d’Olesa, com 
a autors de 37 robatoris amb força a 
l’interior de vehicles a Olesa. La gran 
majoria dels robatoris van tenir lloc 
durant el mes d’abril i els autors dels 
fets van ser detinguts el passat 2 de 
maig arran de la tasca dels agents de 
la Unitat d’Investigació de Martorell.
Durant el passat mes d’abril, a Olesa 
hi va haver un increment de robatoris 
amb força a l’interior de vehicles. Tots 
els robatoris tenien un mateix “mo-
dus operandi”: els autors dels fets 
accedien a l’interior dels vehicles pel 
sistema conegut com “blincament”, 
que consisteix en doblegar una de 
les portes d’accés al vehicle per la 
part superior, la qual cosa permet als 
lladres disposar d’espai suficient per 
accedir al dispositiu de tancament del 
vehicle.
Els detinguts van passar a disposició 
del jutjat en funcions de guàrdia de 
Martorell, qui en va  decretar la seva 
llibertat amb càrrecs. Un dels detin-
guts, Morad Z., ha ingressat en el 
centre d’internament d’estrangers de 
Barcelona en espera de ser expulsat 
del país ja que es tracta d’un estran-
ger sense autorització per residir en 
l’estat espanyol.

Concursos
L’Escola d’Arts i Oficis va fer el lliura-
ment de premis de la dotzena edició 
del concurs escolar de dibuix i pintura i 
del segon concurs de fotografia digital, 
el passat 25 de maig. L’acte va omplir 
de gom a gom l’auditori d’alumnes, 
pares i professors de diferents centres 
educatius olesans, i va demostrar el 
bon estat de salut d’aquest certamen 
ja que hi ha un munt d’obres presenta-
des, totes de molta qualitat, que res-
ten exposades a la Casa de Cultura. 

La 12a edició del concurs de dibuix i 
pintura tenia com a tema “Les fonts 
d’Olesa” i el tema del de fotografia era 
“Geometria en la natura”. 
Aquí es presenten els finalistes i 
guanyadors del XII Concurs de dibuix 
escolar. Pel que fa al dotzè concurs de 
dibuix escolar:
Grup A. Finalistes: Aïna Sans, Gerard 
Aloy, Paula Margarit, Roc Rubio, Carla 
Mejías i Víctor Tirado. Primer premi: 
Marina Morales. Segon premi: Noa 
Martínez i tercer premi, Jordi Mira-
lles. 
Grup B. Finalistes: Paula Carro, Anaïs 
Àvila, Joan Zacarías, Eva Rodríguez, 
Ainoa Sánchez i Judit Solà. Primer 
premi: Alba Fernández. Segon premi: 
Miquel Grima. Tercer premi: Sandra 
Caminero.
Grup C. Finalistes: Noa Mora, Laia 
Grima, María Celeste, Alba Bernal, 
Aitana Espino, Paula Cara. Primer 
premi: Íngrid Cárdenas. Segon pre-
mi: Judith Buenavista. Tercer premi: 

Nerea Merodio.
Quant als guardons del segon concurs 
escolar de fotografia, aquí es presenta 
el veredicte del jurat. 
Grup A. Finalistes: Irene Pareja, Lídia 
Puig, Marc Sola i Linda Chen. Primer 
premi: Arnau Masana. Segon premi: 
Marc Planas. 
Grup B. Finalistes: Alba Herrerías, Ma-
ría Soriano, Nil Ferreiro i Ana Chen. 
Primer premi: Elisabet Lancharro. 
Segon premi: Susana Pozo. Grup C. 
Primer premi: Laura Arrébola. Segon 
premi: desert per manca d’originals.

Visita i certamen
Els alumnes de l’IES Daniel Blanxart, 
Nil Ferreiro, Martí Circuns i Eduard 
Sugrañes van passar a les semifinals 
del VIII Certamen de Lectura en 
veu alta celebrat al Centre Cultural 
de Martorell. La seva interpretació i 
bona lectura van decantar al jurat a 
favor d’aquests tres alumnes de 3r i 
4t d’ESO que lluitaran per estar a la 

final al Teatre Nacional de Catalunya 
el proper mes de juny.
Per altra banda, la Comissió de Solida-
ritat de l’IES Daniel Blanxart va visitar 
Olesa Ràdio, on membres de l’alum-
nat i una de les seves professores van 
explicar les novetats de la comissió. 
Van destacar el sentit profund de les 
activitats que realitzen amb Palestina, 
Guatemala o el Sàhara Occidental i 
allò que fan per a geografies més 
properes: la campanya de recollida de 
taps de plàstic per contribuir econòmi-
cament en les operacions quirúrgiques 
que requereix una nena aragonesa, el 
funcionament del servei de mediació 
de l’Institut, així com el tractament 
de l’assetjament escolar, també co-
negut com bullying; el voluntariat en 
els programes d’ajut per a la millora 
de la lectura en català (“Altaveu de 
lectura”) i de l’expressió oral (“Com-
partim converses!”) i la participació en 
les mobilitzacions a la vila en favor de 
l’escola pública de qualitat.

Sobre l’asfalt
L’amenaça de pluja no va aconseguir, 
el passat diumenge 3 de juny,  suspen-
dre la 21a. edició del Concurs de color 
sobre l’asfalt que organitza cada any la 
Fundació Escola Municipal d’Arts i Ofi-
cis. Els guanyadors van ser: Grup A: 
1r premi: Paula Margarit i Xènia Soler; 
2n premi: Quim Càrdenas i Alejandro 
Ortigosa; 3r premi, per Judit Garriga 
i Queralt Canals. Grup B: 1r premi 
per Patrícia Demetrio i Irene Lora; 
2n premi per Marc Rodríguez i Joan 
Olaf Subirachs, i 3r premi per Sònia 
Caballol i Andrea Fandos. Grup C: 1r 
premi per Mariona Llongueras i Ivan 
Alcaraz; 2n premi per Judit Buenavista 
i Ferran Cereira, i 3r premi per Mireia 
Pedrero i Àurea Genovès.
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Alumnes de l’IES Blanxart  Foto: IDB

Guanyadors i finalistes  Foto:PM Desprès de pintar l’asfalt  Foto: MN
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En petit comitè
Nou president
El regidor de Convergència i Unió, 
Domènec Paloma, va ser escollit pre-
sident de Convergència Democràtica 
(DCD) a Olesa. Paloma ha destacat 
la seva trajectòria com a militant de 
Convergència Democràtica a Olesa i 
que fins i tot va participar a l’executiva 
comarcal. A les darreres eleccions va 
accedir com a regidor de CiU a l’Ajun-
tament i ara ha decidit presentar una 
candidatura per liderar, com a pre-
sident, Convergència Democràtica al 
municipi. L’objectiu és presentar una 
executiva renovada amb noves idees i 
empenta. La candidatura va ser l’única 
presentada i, per tant, l’escollida. Al 
costat de Domènec Paloma, president 
de l’executiva del partit, hi ha en Joan 
Sanahuja com a vicepresident; com 
a secretari d’organització i de comu-
nicació Jordi Dalmases. La secretària 
de militància i coordinació del partit, 
Patrícia Velasco; com a tresorer, Jordi 
Poquet. A la formació de militància, 
en Josep Lluís Alonso i en David Pérez 
Castells. A més a més, dins del seguit 
de renovacions de les executives, el 
regidor olesà de CiU a l’Ajuntament, 
Joan Sanahuja, ha estat escollit Con-
seller Nacional pel Baix Llobregat.

Propera estació... 
Catalunya
Després d’absentar-me durant cinc 
anys d’Olesa de Montserrat i de 
Catalunya i tornar al meu poble, he 
pogut observar con a nivell municipal 
les coses han canviat considerable-
ment, però malgrat tot, no ho han fet 
com m’hagués agradat. És cert que 
moltes coses necessiten molt temps 
per poder-se dur a terme, però trobo 
a faltar una planificació general amb 
un termini clar i concís. Tanmateix, a 
nivell català, he pogut observar que 
afortunadament es respira més cons-
ciència nacional, si més no, aparent-
ment. Tan debò, després de la feina 
feta per l’actual govern de CiU, és a 
dir, donar transparència a les balan-
ces fiscals de l’Estat i que, gràcies a 
això, ja ha quedat demostrat que els 
ciutadans de Catalunya han de deixar 
de ser vistos pels de la resta de l’Estat 
com a insolidaris, en tot cas, això té un 
altre nom. Ja m’agradaria saber con 
reaccionarien altres “comunitats au-
tònomes” si es trobessin en el nostre 
cas. Però tampoc cal patir massa com 
ens veuen fora de Catalunya ja que 
sovint fan campanyes de desprestigi 
inventades com, per exemple, la del 
problema lingüístic o la dels boicots 
diversos dels productes catalans 
sense motius reals. Per tot això, ara 

pot ser el moment ideal per plantejar 
nous nivells d’autonomia, per dir-ho 
d’alguna manera. Queda palesa la 
situació actual amb un nivell d’au-
togovern envejable però volem més: 
en primer lloc, perquè tenim unes 
estructures polítiques i socials pre-
parades per autogestionar-nos a tots 
el nivells i, en segon lloc, tenim un 
Govern sensible a portar-ho a terme. 
És clar, sempre que tinguin la capaci-
tat econòmica, que ha de ser el punt 
de partida essencial per tirar endavant 
Catalunya. Ja sé que pot ser reiteratiu 
però la solució a tots els problemes té 
un nom i es diu Pacte Fiscal i començar 
a treballar en un altre model polític i 
social, amb la denominació “X”, que 
respecti a Catalunya tal com és dins 
d’un marc europeu amb competències 
plenes a tot nivell. Estem farts que 
facin comparacions estèrils i que no 
se’ns respecti; això sí, se’ns utilitza 
per conveniència i, a sobre, gosen 
crear controvèrsies que afectin nega-
tivament la percepció dels altres dels 
nostres principis, cultura, costums, 
llengua, arrels i història. Tenim motius 
suficients per començar a marcar la 
diferència que sempre ens ha carac-
teritzat. Caminant es fa camí... I el 
nostre destí cada dia és més a prop si 
tots defensem els nostres drets.
Rafel Galván Rodríguez

Menjador
Abans de les eleccions municipals, 
l’Ajuntament d’Olesa va inaugurar 
l’edifici de l’antic safareig del carrer 
Salvador Cases. Tots varem celebrar 
que aquest espai esdevingués un 
equipament públic per usos munici-
pals i socials, però entre els usos que 
es varen destinar a aquest edifici, es 
va anunciar amb gran profusió gràfica 

(érem en temps electoral), el servei de 
menjador social d’Olesa de Montserrat. 
Ara, amb la perspectiva que dóna el 
temps transcorregut, ens preguntem: 
quan va costar el servei de menjador 
social?, quin ús ha tingut des de la 
seva inauguració? Hem llençat un bon 
grapat de diners públics per anunciar 
un servei que no funciona? Els diners 
públics són un bé escàs, són diners de 
tots i la seva administració ha de ser 
estricta i rigorosa, i nosaltres sempre 
denunciarem el seu mal ús.
Des de la secció local d’ERC Olesa, 
voldríem desitjar-vos que aquest es-
tiu que comença, malgrat la situació 
per la qual estem passant ciutadans, 
ajuntaments... Estiguem tots més 

units, que puguem col·laborar amb 
aquells que tenim al costat i que ho 
estan passant pitjor, que no prejut-
gem i que pensem que podríem ser 
nosaltres mateixos.
Voldríem desitjar a tothom unes bones 
festes de Santa Oliva i Festa Major, 
que els espais públics de la nostra vila 
siguin un punt de trobada i alegria per 
a tots, que agraïm, participem i gau-
dim de tot allò que des de les entitats 
del nostre poble o d’altres organitzen 
amb molt d’esforç i il·lusió.
ERC Olesa de Montserrat

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

L’ex regidor Galván  Foto: RG



NOVES RESPONSABILITATS
El passat diumenge 19 de maig la Federació del Baix Llobregat de la Joventut Socialista de Catalunya va realitzar el seu Congrés de Federació a Castelldefels. En 
aquest sentit, es va escollir la nova Comissió Executiva de Federació, entre la qual, a part de la reelecció del seu Primer Secretari, el company Zeus Abdellán de El 
Prat de Llobregat, destaca la inclusió del company d’Olesa de Montserrat, Carlos Fernández, al capdavant de la Secretaria d’Implantació Territorial.
La Comissió Executiva de Federació va ser escollida amb el 100 % dels vots, i és per això que des del PSC d’Olesa de Montserrat, felicitem tant a la nova Executiva, 
com al company Carlos Fernández per les noves responsabilitats.

SEGUEIXEN ELS INCOMPLIMENTS DEL BLOC OLESÀ AL GOVERN MUNICIPAL

Aquest mes de juny sembla ser que veurà la llum un nou Nunci, la revista municipal 
que informa sobre l’acció del govern olesà, avui en mans del Bloc Olesà. 

Això no hauria de ser notícia, ja que el govern ha d’informar sobre el que s’està 
fent a Olesa, què està passant, quins problemes tenim, quins serveis estan fun-
cionant i es posen a disposició dels ciutadans i ciutadanes de la nostra vila... El 
que resulta notícia i és sorprenent és que, quan el Bloc Olesà estava a l’oposició, 
el Nunci de la Vila era considerat com una eina propagandística dels partits al 
govern, era quelcom prescindible en aquells moments de crisi econòmica.

I ara, potser ens diran que resulta més necessari que mai? I un es pregunta: per 
què aquests doble criteri del Bloc Olesà, abans a l’oposició i ara al govern? Per 
què aquesta doble vara de mesurar i valorar les coses? I després... alguns d’ells 
diuen que no són polítics? 

Ja vam dir que l’oposició va aconseguir aturar un incompliment electoral del Bloc 
Olesà, que volia augmentar les ordenances fiscals un 4,5%, per sobre de l’IPC 
d’aquell moment. Tota l’oposició va votar-hi en contra, i vàrem demanar al Bloc 
Olesà que en aquests moments de crisi econòmica havien de treure aquelles 
ordenances i aquell pressupost alternatiu que tot sovint el Bloc Olesà a l’oposició 
deia que tenia, i que feien reduir la despesa de l’ajuntament en prop de més d’un 
milió d’euros. On tenen aquest pressupost alternatiu? Guardat en un calaix? A 
DIA D’AVUI ENCARA NO HA SORTIT. 

El govern central va treure una Llei que obliga tots els Ajuntaments a augmentar 
l’IBI un 10%. Allò que no havien pogut fer aquí a Olesa gràcies a l’oposició, ho 
han pogut finalment fer per mandat del govern central del Partit Popular, de tal 
manera que l’Ajuntament d’Olesa recaptarà el 2012 més diners dels previstos 
inicialment. També el govern central ha dit que la liquidació de l’exercici  2010 
és favorable als ajuntaments, i que rebran diners, quan pensaven que seria 
negativa com els anys 2008 i 2009. Bé doncs, aquests ingressos de més que 
tindrà l’ajuntament per partida doble, sembla ser que no són encara suficients 
per racionalitzar els preus públics, i els augmenten: els de l’Escola Municipal de 
Música, entre un 15% i un 40% en alguns casos; i els de les llars d’infants, en un 

12%, apart d’inventar-se un nou preu públic de matriculació de 100€, com si ja no 
estiguéssim en crisi. I també en esports, tot i que en menor mesura, s’augmenten 
els preus per sobre de l’IPC. 

Al principi del seu mandat, el Bloc Olesà va dir públicament que els treba-
lladors de l’Ajuntament havien d’estar tranquils, que els seus llocs de treball 
estaven garantits i que no havien de patir. Doncs ara es veu que tampoc això és 
veritat, atès que el Bloc Olesà va dir en el passat Ple municipal que se suprimiran 
llocs de treball a l’Escola Municipal de Música, algun professor  a jornada completa 
i d’altres amb jornades de temps parcial. TAMPOC AQUÍ DEIEN LA VERITAT? 
Un ja comença a pensar i a creure, amb proves evidents d’això, que el Bloc Olesà 
ens enganyava abans a l’oposició i ens enganya ara des del govern.

També ens diran en aquest Nunci, que gràcies a ells s’estan arreglant carrers i 
voreres, però el que ningú pot creure és que, sense fer ordenances i sense fer 
pressupost, tenen nous diners per fer aquestes inversions. És impossible! Aques-
tes inversions ara les poden fer perquè l’anterior govern del tripartit olesà, amb 
el PSC al capdavant, els vam deixar diners per fer-ho. També tenien diners per 
fer la segona fase de la Rambla i els han destinat a altres llocs d’Olesa, i també 
perquè gràcies a la Llei de barris, per cert, a la que el Bloc Olesà no va donar 
suport en el seu moment, poden avui estar treballant fent carrers al Nucli Antic i 
arreglant Cal Rapissa com a equipament de barri. 

Ara sí, el seu populisme, els farà dir que és gràcies a ells i només a ells que poden 
fer totes aquestes coses. I organitzaran un acte d’aniversari al govern, semblant 
als jocs de màgia amb el que ens deleitava aquell mag, que s’autoimposava ell 
solet les medalles.

Esperem que els ciutadans d’Olesa, poc a poc, s’adonin que el Bloc Olesà no 
tenia alternatives per governar, i governar bé. Estem al mes de juny i encara és 
hora que ens presentin el pressupost per 2012, pressupost que a moltes altres 
ciutats i pobles ja tenen aprovats des de fa temps, però que aquí a Olesa sembla 
ser que les coses van molt més a poc a poc. INCOMPETÈNCIA? Jutgin vostès 
mateixos!!

Aquest Govern ens vol fer creure que la crisi política va començar el maig de 
2011, quan ells van guanyar unes eleccions municipals a base de promeses que 
ja porten un any incomplint.
Com si des de l’any 2007-2008, la crisi no hagués fet tenir una davallada 
d’ingressos municipals de prop de 2 milions d’euros, fruit de la desacceleració 
econòmica i de la baixa recaptació en concepte de llicències i taxes.
El Govern anterior, malgrat la davallada d’ingressos que va patir el 2007, 2008 
i 2009, va fer uns increments d’impostos ajustats a la realitat i a les necessitats 
del moment, per poder mantenir uns serveis amb qualitat i evitar tancar-los o 
acomiadar personal.

Ara, el Bloc Olesà, s’excusa amb les retallades de la Generalitat, per fer uns 
increments d’impostos molt abusius a l’Escola Municipal de Música. Ho podeu 
comprovar observant la taula que us adjuntem.

Amb el Bloc Olesà al govern, important increment de preus a l’Escola Municipal 
de Música... i també a les 

LLARS D’INFANTS MUNICIPALS: 
- Nou concepte de MATRÍCULA d’un import de 100€ per curs
- Per jornada sencera, de 162,23€ a180€, un increment de prop del 12%

Amb més crisi econòmica que els anys anteriors, el Bloc Olesà augmenta 
desmesuradament els preus públics de serveis que afecten els olesans.

El prudent increment de preus i taxes que demanava el Bloc Olesà estant a 
l’oposició es desemmascara exercint el govern tal i com queda palès amb aquests 
preus, ja aprovats en el darrer Ple municipal. Estaven inclosos aquests augments 
de preus públics en el seu “suposat existent” pressupost alternatiu??
QUIN SERÀ EL PROPER INCOMPLIMENT DEL BLOC OLESÀ? 

MÉS INCOMPLIMENTS ELECTORALS DEL BLOC OLESÀ
NOUS PREUS PÚBLICS 

“ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA Curs 2012-2013”

QUOTES Preu curs Preu curs Increment

2012-2013 2011-2012

ALUMNES MENORS DE 18 ANYS

Matrícula 77.22 70.20 10%

Sensibilització 35.88 31.20 15%

Música i moviment 1 49.97 43.45 15%

Música i moviment 2 54.31 43.45 25%

Educació Musical Primària 76.21 63.51 20%

Educació Musical Secundària 76.21 63.51 20%

Nivell Mitjà 79.39 63.51 25%

Educació Musical complementària 58.67 45.13 30%

Instrument complementari 32.09 26.74 20%

Formació sola 15.80 11.70 35%

Taller 4 sessions 1 hora setmanal 37.44 31.20 20%

Taller 8 sessions 1 hora setmanal 74.88 62.40 20%

ALUMNES MAJORS DE 18 ANYS

Matrícula 88.69 80.63 10%

Programa adults - 25/+60 64.79 51.83 25%

Programa adults +25/-60 72.56 51.83 40%

Instrument complementari 39.94 30.72 30%

Cor adults 11.00 0,0 Nou preu

Formació sola 18.14 13.44 35%

Taller 4 sessions 1 hora setmanal 46.59 35.84 30%

Taller 8 sessions 1 hora setmanal 93.18 71.68 30%
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L’agenda del juny
Fins el dimarts 12
Exposició “Mosaic d’arts”, 24a mostra de creacions dels alumnes de 
l’àrea d’art de l’Escola Municipal d’Arts i Oficis. A la Casa de Cultura.

Divendres 8
Conferència: “L’arxiu parroquial d’Olesa de Montserrat. 10 anys de 
gestió cultural”, a càrrec de Xavier Rota i Boada, historiador i arxiver. 
A les 19 h, al saló de sessions de l’Ajuntament.

Presentació pública del Pla de Mobilitat Urbana d’Olesa de Montserrat. 
A les 19 h, a la Casa de Cultura.

Dissabte 9
Teatre: “La gàbia de les boges”, a càrrec de la companyia Locus. A les 
22 h, a la UEC. Organització: UEC.

Tòmbola missional benèfica a càrrec de les germanes de la caritat de 
Sant Vicenç de Paül. C/ Santa Oliva, 34.

Fira de l’oli. Fira d’artesania i productes de la terra. Exposició “L’oli 
d’Olesa”, d’Idil·li Tapia, i tast d’olis. De 9 a 20 h, a la plaça de les Fonts 
i carrer Alfons Sala. Organització: L’eixida de l’art.

5a baixada d’andròmines. A les 17.30 h, de la placeta Santa Oliva a la 
plaça de les Fonts. Organització: Departament de Joventut.

Danses Olesa. Ballada de final de temporada amb el duet occitanocatalà 
“Com dues gotes d’aigua”, format per Rafèu Sichel i Xavier Rota. A les 
18 h, a la plaça de la Sardana. Organització: L’arrel acció cultural.

Jornada castellera amb els Castellers de Vilafranca i els Castellers 
d’Esparreguera. A les 19 h, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organit-
zació: Castellers d’Esparreguera.

Ballada de sardanes de Santa Oliva amb la cobla Vila d’Olesa. A les 19.30 
h, a la plaça de la Sardana. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Correfoc de Santa Oliva. A les 22 h, per diversos carrers del Nucli Antic 
i final al porxo de Santa Oliva. Organització: Diablots d’Olesa i 
Diables Custus Ignis.

Concert Jove: Ginesta sound. A partir de les 23 h, al parc del porxo de 
Santa Oliva. Organització: CAU i Departament de Joventut. 

Sopar dels veïns de Santa Oliva. A les 20.30 h. Organització: Col·lectiu 
de Joves Santa Oliva.

Diumenge 10
Teatre: “La gàbia de les boges”, a càrrec de la companyia Locus. A les 
18.30 h, a la UEC. Organització: UEC.

Tòmbola missional benèfica a càrrec de les germanes de la caritat de 
Sant Vicenç de Paül. C/ Santa Oliva, 34.

Fira del comerç d’Olesa. Paradetes dels comerciants. Durant tot el dia, 
a la plaça de les Fonts i carrer Alfons Sala. Organització: Associació 
de Comerciants d’Olesa.

Pedalada ciclista modalitat BTT. A les 8 h. Sortida i arribada: Pavelló 
Salvador Boada. Organització: Unió Ciclista Olesana amb la col·laboració 
de la regidoria d’esports.

Concurs “Engalana el teu portal”. Durant tot el matí. Organització: Col-
lectiu de Joves de Santa Oliva.

Espectacle infantil de màgia. A les 11 h, a la placeta de Santa Oliva.
Placeta de Santa Oliva.

Missa solemne de Santa Oliva cantada per l’Escolania, el cor Jove i la 
coral Santa Maria. A les 12 h, a la parròquia Santa Maria.

Guerra d’aigua per al jovent i per als infants. A les 16 h, a l’esplanada 
del final del c. Santa Oliva (riera). Organització: La Fona. Casal inde-
pendentista i popular d’Olesa.

Seguici i ofrena floral a Santa Oliva. Inici: plaça de les Fonts, final: porxo 
de Santa Oliva. A partir de les 17.30 h. Organització: diverses entitats 
de cultura popular olesanes. Després de l’ofrena floral es farà entrega 
dels premis a l’avi i a l’àvia més gran, al nen més petit i al portal més 
ben guarnit del barri. Organització: Col·lectiu de Joves Santa Oliva.

Música ambient. A partir de les 18.30 h, al parc del porxo de Santa Oliva. 
Organització: La Fona. Casal independentista i popular d’Olesa.

Concert de commemoració del mil·lenari de la parròquia. Concert de 
la música de La Passió amb representació d’algun quadre. A les 19.30 
h, a la parròquia Santa Maria. Organització: Parròquia Santa Maria, La 
Passió i Associació Amics de l’Orgue.

Havaneres amb el grup “Els cremats” i rom cremat. A les 21 h, al parc 
del porxo de Santa Oliva. Durant les Havaneres hi haurà 
servei d’entrepans a càrrec de La Fona.
 
Música amb dj’s. A partir de les 23 h, al parc del porxo de Santa Oliva. 
Organitza: La Fona i Departament de Joventut.

Dilluns 11
Tòmbola missional benèfica a càrrec de les germanes de la caritat de 
Sant Vicenç de Paül. C/ Santa Oliva, 34.

Animació infantil: “Un tren de cançons” amb Jordi Tonietti. A les 12.30 
h, a la placeta de Santa Oliva.

5a Marató d’artistes. A les 18 h, a la plaça de les Fonts. Organització: 
Departament de Joventut.

Dijous 14
Escola de pares i mares. Xerrada-col·loqui: “Emocions i afectivitat”. 
Per a famílies amb fills de 0 a 3 anys. A les 15.30 h, a la llar d’infants 
La Balfuda. Organització: Llar d’infants La Baldufa i Serveis Educatius 
Cavall de Cartró. Cal inscripció prèvia.

Cantata amb les escoles “Rudari”. A les 13 h, al teatre La Passió: Or-
ganització: Escola Municipal de Música d’Olesa.
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Jam Session. A les 21 h, a la Casa de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música d’Olesa.

Gala cinematogràfica amb l’estrena de la pel·lícula “Els nens salvatges”, 
del productor olesà Pep Amores i guanyadora del premi a la millor pel-
lícula a la 15a edició del Festival de Cine de Màlaga. 

Curs “Diagnosi financera de la meva empresa” adreçat a pimes. De 16 
a 20 h, a la Casa de Cultura. Organització: Promoció Econòmica.

Divendres 15
Curs bàsic de manipuladors d’aliments. A les 10 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Regidoria de Sanitat i Consum i Cobac.

Hora del conte: “Goldilocks and the three bears”, a càrrec de Dione 
McKenzie (en anglès). A les 18 h, a la Biblioteca. 

Conferència: “El patrimoni a debat”, amb Santi Llagostera i Güell, 
activista cultural del Ripollès i arquitecte especialista en arquitectura 
popular i conservació del patrimoni. A les 19 h, a la Biblioteca. Orga-
nització: L’arrel Acció Cultural.

Club de novel·la negra. Cinefòrum, amb la projecció d’una pel·lícula de 
Sherlock Holmes. A les 22 h, a la Biblioteca.

Festa Major de Les Planes. Pregó amb Javi Hernández, cap de colla dels 
Gegants d’Olesa, en conmemoració del 50è aniversari de l’entitat. A 
les 21.30 h, al parc de Les Planes. Nit jove. Actuació de hip-hop amb 
el grup Project. Concert de rock, amb Alterkats Djseason Vol.2. A les 
22 h, al parc de Les Planes. Organització: AAVV Les Planes.

Inauguració de l’exposició “Apunts i persones” de Salvador Bassó. Fins 
al 26 de juny, a l’Eixida de l’Art.

Dissabte 16
Festa Major de Les Planes. Festa de l’escuma amb música. Cal portar 
banyador, sabatilles i tovallola. A les 12 h, al parc de Les Planes. Xoco-
latada i inflables, a les 19 h. A partir de les 21 h, actuacions variades 
(sevillanes, jazz, etc.), amb el grup “Rocío” i l’escola de ball “Oscar”. A 
les 22 h, gran ball de revetlla, amb el conjunt “El Cairo”. Organització: 
AAVV Les Planes.

42è Concurs de pintura local i 38è Concurs de pintura ràpida. De 8 a 
13 h, a la zona urbana i terme municipal d’Olesa. Organització: Escola 
Municipal d’Arts i Oficis. A les 14 h, lliurament de premis, a la Casa de 
Cultura.

Xerrada sobre “Plats d’estiu”, a càrrec de Josefina Martell Grau. A l’Es-
cola d’Arts i Oficis. Organització: Ariadna.

XXXIII Trobada de gegants amb motiu del 50è aniversari dels Gegants 
d’Olesa de Montserrat. De 18 a 22.30 h, a la Plaça Catalunya. Organit-
zació: Gegants d’Olesa.

Ballada de sardanes pel 50è aniversari dels Gegants d’Olesa. A les 19 
h, a la Plaça Catalunya. Organització: ACF Olesa Sardanista. 

Concert coral Au Bach i Cor Solvin. A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música d’Olesa.

Diumenge 17
Festa Major de Les Planes. A les 12 h, jocs de cucanya i actuació per 
als infants. A les 12.30 h, actuació del mag Arnau. A partir de les 13 
h, exposició de treballs manuals realitzats al local social. A les 13.30 
h, gran dinar de Festa Major (aperitius, paella i postres) amb sorteig 
de productes. Organització: AAVV Les Planes.

Mostra musical de l’Escola Municipal de Música d’Olesa. A les 19 h, al 
teatre La Passió.

Cantata amb la participació de les escoles Daina-Isard, Puigventós, 
Montserrat, Ferrà i Esteva i Sant Bernat. A les 13 h, al teatre La Passió. 
Organització: Escola Municipal de Música d’Olesa.

Dijous 21
Inauguració de l’exposició de les obres presentades al 42è concurs de 
pintura local i al 38è concurs de pintura ràpida. Fins al 8 de juliol, a la 
Casa de Cultura.

Curs “Diagnosi financera de la meva empresa” adreçat a pimes. De 16 
a 20 h, a la Casa de Cultura. Organització: Promoció Econòmica.

Presentació del llibre “Oficis d’ahir. Olesa vista a través dels seus oficis” 
de Xavier Rota. A les 19 h, a la Casa de Cultura. 

Divendres 22
Club de lectura: “El beso de la mujer araña”, de Manuel Puig. A les 
18.30 h, a la Biblioteca.

Pregó de Festa Major amb Daniel Sicart. A les 21 h, a la Plaça de Fèlix 
Figueras i Aragay. 

Festa de la Ràdio “Volum X”. De 23 a 4 hores, a la Plaça Catalunya. 
Organització: Olesa Ràdio i Departament de Festes i Joventut

Música ambient i jocs per la canalla, a les 19 hores. Gimcana per a 
joves, de 19 a 20 hores. Sopar popular, a les 21 hores. Barraques, de 
23 a 6 hores. Organització: Entitats d’Olesa.

Dissabte 23
6a Cursa del foc. A les 17.45 hores. Sortida i arribada, a la Plaça 
Catalunya. Organització: Club Atletisme Olesa.

Animació infantil, amb Carles Cuberes. A les 19 hores, a la Plaça de 
la Sardana. 

Ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa i arribada de la Flama 
del Canigó. A les 20 h, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament d’Olesa.

Arribada de la Flama del Canigó i lectura del manifest. A les 21 ho-
res. Seguidament, encesa de la foguera al pati de la Casa de Cultura 
amb la participació de les colles de diables Custus Ignis i Diablots de 
l’Esbart Olesà. A les 21 hores, a la Plaça de Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: CAL.
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L’agenda del juny (cont.)
Actuació de l’Orquestra Cimarron. De 23.30 a 3 hores. A la Plaça 
Catalunya.

The Outsiders (grup olesà de rock) + The Tall Tutsies (orquestra de 
versions juvenils). En finalitzar el concert, inflables per al jovent. A 
partir de les 24 hores, al Parc Municipal. Organització: Departament 
de Joventut.

Diumenge 24
Missa de confirmacions presidida pel bisbe Agustí Cortés i cantada per 
la Coral Santa Maria. Seguidament, benedicció i descoberta de la placa 
commemorativa del mil·lenari de la parròquia Santa Maria (1012-2012). 
A les 12 hores, a la parròquia Santa Maria. 

Mercasal musical. Conjunt Jazz Groove, fira del disc i cata de cervesa 
i vins de la casa Esteve i Ferron. Concert Jove: Bonobos (rumba) i 
Pastorets Rock (versions festives). A les 23 hores, al Parc Municipal. 
Organitza: Bloc Juvenil i Departament de  Joventut.

Animació infantil: “Els jugamons”, amb l’Associació Lapsus. A les 19 
hores, a la Plaça de la Sardana. Organització: Regidoria de Benestar 
Social.

Espectacle “Terra de dansa”. Ballada de Festa Major de l’Esbart Olesà. 
A les 20 hores, al teatre La Passió. Organització: Esbart Olesà.

Actuació de l’orquestra “La Banda del Drac”. A les 23.30 hores, a la 
Plaça Catalunya.

Dilluns 25
Espectacle infantil de circ “Vola qui vol”. A les 19 hores, al Parc Mu-
nicipal.

Concert de Festa Major. Actuació del Cor i Orquestra de Cambra de 
l’Escola Municipal de Música d’Olesa i de l’Escola Municipal de Música 
de Vacarisses, que interpretaran “Los chicos del coro” i, seguidament, 
concert de gospel amb Esclat Gospel Singers. A les 19 hores, al teatre 
La Passió.

Sopar a base de “Tastets de la nostra cuina”, a càrrec dels restaura-
dors d’Olesa; cava i música. A les 21 hores, a l’avinguda del llac del 
Parc Municipal.

Comiat de la Festa Major amb l’espectacle “Nit de llum i desigs” amb 
l’enlairament  de centenars de fanalets. A les 23 hores, al llac del Parc 
Municipal.

Dijous 28
Música per escoltar i imaginar. A les 17.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació de voluntaris d’Olesa.

Divendres 29
Teatre: “L’assemblea de les dones” d’Aristofànes, amb la companyia 
Daina Isard Teatre. A les 22 h, al teatre El Casal. Organització: Daina 
Isard Teatre.

Xerrada: “La diabetes”, a càrrec del Dr. Joaquim Ripollès Edo, endocrí 
de l’Hospital de Martorell. A les 19.30 h, a la UEC.

Silicon Party. A partir de les 17 h, fins a les 11 h del dissabte 1 d juliol. 
44 hores enganxats a l’ordinador, a tota velocitat. A la UEC. Organitza-
ció: Silicon Dreams i Departament de Joventut. Adquisició d’entrades: 
www.silicon-party.cat 

Festes de l’AAVV del Poble Sec. A les 22.30 h, música i ball. Organit-
zació: AAVV Poble Sec.

Dissabte 30
Teatre: “L’assemblea de les dones” d’Aristofànes, amb la companyia 
Daina Isard Teatre. A les 22 h, al teatre El Casal. Organització: Daina 
Isard Teatre.

Festes de l’AAVV del Poble Sec. Campionat esportiu per a nens, a les 10 
h. Activitats infantils, a les 11 h. Campionat esportiu, a les 16 h. Festa 
infantil, a les 17 h. Sopar de germanor, a les 22 h. Ball amb orquestra, 
a les 24 h. Organització: AAVV Poble Sec.

5a jornada de rol i jocs de taula. De 11 a 23 h. Organització: Club de 
rol juvenil d’Olesa.

14è Open d’Olesa d’aixecament de banca. A les 17 h, a l’Espai Fitness, 
Can Vinyals. Organització: Power Olesa.

Concert de música clàssica a càrrec de l’orquestra de cambra a 4 
cordes. A les 20 h, a la Casa de Cultura. Organització: Associació de 
Músics del Llobregat.

Diumenge 1 de juliol
Festes de l’AAVV del Poble Sec. Festa infantil, a les 10 h. Jocs infantils, 
a les 17 h. Xocolatada per a tothom, a les 18 h. Organització: AAVV 
Poble Sec.

Espectacle “Oliwood”. A les 18.30 h, al teatre La Passió.

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.

Nota de l’Ajuntament: en cas de pluja els espectacles exteriors or-
ganitzats per l’Ajuntament se suspendran, excepte les havaneres de 
Santa Oliva, que es faran a la UEC. L’Ajuntament es reserva el dret de 
suspendre qualsevol de les activitats per raons de seguretat i/o ad-
ministratives. Agraïments: Brigada Municipal, Policia local, Protecció 
civil i ADF.
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Guaita!

Foto: 08640

08640

L’estat d’aquest suport publicitari és digne d’estudi per qualsevol empresa de màrqueting. La pregunta a respondre és clara: qui voldria associar el nom de 
la seva marca en un entorn (el mateix suport) en aquest estat? com pot pretendre l’empresa que gestiona el suport que algú s’hi anunci en aquestes con-
dicions? Potser per això quan un truca al telèfon de contacte una veu en off respon: “El telèfon de contacte no correspon a cap client”. Mentre els experts 
analitzen el tema, per sort les entitats olesanes poden aprofitar l’espai lateral per promocionar les seves activitats.



2108640



Esport olesà

22 08640

Torneig
Del 27 de juny al 14 de juliol es dis-
putarà el torneig de futbol 7 “Melchor 
Morales” al camp municipal de Les Pla-
nes, organitzat per l’Escola de futbol 
EFO’87. Les inscripcions (per a nens i 
per a sèniors) són al mateix camp de 
futbol, a la tarda. 

Pàdel femení
Des de fa quatre anys, el Club de Tennis 
Olesa té un equip format per 16 noies 
que actualment estan competint a la 
primera categoria de la Lliga Catalana 
de Pàdel. L’any 2011 va ser una tem-
porada de grans èxits ja que van ser 
campiones provincials de Barcelona. 
Gràcies a aquesta victòria, van poder 
disputar la Copa Catalunya de Pàdel, 
on es van reunir els millors equips 
catalans, i van arribar a semifinals del 
torneig. L’objectiu d’aquest any, actual-
ment en competició, és continuar amb 

la mateixa trajectòria de bons resultats. 
Les integrants d’aquest equip ho han 
definit amb cinc paraules: “companye-
risme, esperit guanyador, unió, supe-
ració i, sobretot, sobretot, moltíssima 
diversió”.

Futbol
El CF Olesa tindrà 4 equips la tempo-
rada vinent. Al primer i al segon equip 
sènior, s’hi afegiran un equip juvenil i 
un equip femení. Tant el juvenil com el 
femení començaran a la 2ª divisió de les 
seves respectives categories. Això sí, 
cap dels seus jugadors haurà de pagar 
quota d’inscripció. Tant pel juvenil com 
pel femení, estan obertes diverses vies 
de comunicació amb el club per realitzar 
la inscripció. En les properes setmanes 
o mesos el club es posaria en contacte 
per realitzar els primers entrenaments 
o proves de nivell. Per realitzar les ins-
cripcions o sol·licitar informació, el mail 

és: cfolesa@gmail.com o als telèfons: 
637 526 489 o 647 291 725.

Patinatge artístic
Els patinadores i patinadores del CPA 
Olesa continuen sumant èxits a les 
competicions i les proves. D’una banda, 
finalitzada la segona fase dels Inter-
clubs de la Federació Catalana de Pati-
natge, tretze patinadors i patinadores 
van passar a la semifinal intercomarcal 
que se celebrarà el cap de setmana del 
7-8 de juliol. D’altra banda, a la clas-
sificació final del Trofeu de Corbera, el 
CPA Olesa es va endur cinc pòdiums 
repartits en diferents categories.
Pel que fa a les proves de nivell ofici-
al de la FECAPA, només comptant la 
modalitat Lliure, 18 patinadors han 
assolit el nivell següent als exàmens 
d’Iniciació. Això sens dubte significa 
una bona recompensa pel treball fet 
durant tot l’any.
Ara, ja al juny, combinen els entre-
naments per a més proves i per a les 
semifinals de Barcelona amb la prepa-
ració del Festival de final de curs que 
tindrà lloc el dia 30 de juny al vespre a 
l’Institut Creu de Saba. 

Hoquei patins
Aquesta temporada ha estat especial-
ment emocionant i per això volem fer 
un petit resum de totes les categories. 
Els nens de la nostra escola de patinat-
ge i iniciació al hoquei han jugat alguns 
partits amistosos amb equips del nostre 
voltant i, a part de ser els primers par-
tits que han jugat, han guanyat i s’ho 
han passat d’allò mes bé.
El nostre equip prebenjamí d’iniciació 
ha acabat la seva primera temporada 
de partits oficials amb molta satisfac-
ció. A la primera competició han que-
dat segons de grup i han jugat i s’han 
classificat a la lliga preferent entre els 
millors 30 equips de la seva categoria, 
igual que el prebenjamí A. El nostre 

prebenjamí B no ha tingut tanta sort 
amb el grup que li ha tocat, però se-
gueix endavant amb ganes i acumulant 
experiència. Aquest any, juntament 
amb l’escola, han fet una visita al Pa-
lau Blaugrana i han gaudit de una tarda 
veient i saludant els campions de la “OK 
lliga 2012”.
Tant els benjamins Petronieves-Olesa 
com els alevins han arribat a classifi-
car-se per les eliminatòries de la Copa 
Federació, amb molta mala sort i sen-
se poder arribar a les finals, però amb 
molta il·lusió i ganes; és per això que 
els felicitem de manera especial. Els 
infantils han lluitat amb força durant 
les dues competicions i s’han emportat 
alguna victòria important.
Hem de fer una menció especial al 

Judith Hernández, primera  Foto: CPO

Olé campiones!  Foto: CTO
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nostre equip juvenil que va donar-ho 
tot i més a la pista, a cada partit, sense 
desanimar-se en cap moment tot i tenir 
la “sort” de jugar en el mateix grup que 
equips forts de Catalunya i Andorra, 
lluitant encara que el resultat anés exa-
geradament en contra seu i, a vegades, 
sense cap jugador a la banqueta per 
refrescar l’equip. Un equip amb només 
dos nois juvenils reforçats per un porter 
infantil i tres de les nostres jugadores 
femenines.
Els sèniors han estat dels últims en 

acabar la temporada, continuen a la 
categoria de 2a Catalana i van viatjar 
a Sòria per disputar el torneig d’Hoquei 
“Laguna Negra”, convidats per aquest 
club, i es van emportar la copa cap a 
Olesa.
Tots els equips femenins han fet una 
bona participació a les seves categori-
es, com les nenes del nostre “Minifem”, 
amb edats compreses entre els 7 i els 
11 anys, que han jugat molt bé al llarg 
de tota la competició però amb la mala 
sort que els ha tocat jugar amb el grup 
més fort.
El nostre equip de Nacional Catalana 
Femení ha quedat en la setena posi-
ció, molt bona. Cal recordar que l’any 
passat van lluitar fins l’ultima jornada 
per salvar la categoria i aquest any han 
aconseguit mantenir-se a la part alta de 
la taula en molts moments. 
I, per acabar, felicitem a les jugadores 
del nostre equip femení de 2a Catalana 
que han quedat en segona posició i han 
aconseguit l’ascens directe a la cate-
goria Primera Catalana per la propera 
temporada.
També a final de temporada, dues de les 
nostres jugadores de nacional han estat 
convocades als entrenaments oficials 
de la  selecció catalana femenina.
Després de tancar una gran temporada, 
el pròxim dia 16 de juny celebrarem el 
desè aniversari del club, dels pocs que 
hi ha a la nostra comarca, i ho farem 
com millor sabem, amb hoquei. Esteu 
tots convidats a gaudir amb nosaltres 
durant tota la tarda.
Club Hoquei Patins Olesa

Power
Carles Geronès del Power Olesa Espai 
Fitness, campió i rècord d’Espanya 
RAW de pes mort 312,5 kg; en total 

745 kg. 170 kg en aixecament de banc 
va ser el seu punt dèbil fins el dissab-
te, 265 kg en sentadeta al campionat 
d’Espanya del passat cap de setmana 
a Finestrat, València. Carles anirà a 
Estocolm al campionat d’Europa RAW 
a intentar classificar-se entre els millors 
d’Europa.

Cronoescalada
El passat 13 de maig es va disputar 
la IV edició de la Cronoescalada a 
Puigventós. Juan Antonio Checa es 
va proclamar guanyador absolut de la 
prova (20’28”). Tant Checa com Javier 
Jiménez (2n classificat, 28’50”) van su-
perar el rècord de la prova, que estava 
en 21’16_. El tercer classificat va ser 
el campió d’Espanya de descens, Ivan 
Oulego. A la part femenina, el pòdium el 
van ocupar Montse Giravent (28’50_), 
Lídia Rubio (29’00_) i MªJosé Fernán-
dez (34’55_) en 1a, 2a i 3a posició 
respectivament. 
A les diferents categories, els guanya-
dors van ser: Judith Buyse i Alberto 
Blanco en categoria sub-23; Ariadna 
Carreras i Fernando Fernández en 
categoria sènior; Cristina Visa i Xavier 
Puigdomenech en categoria veterà 1 
(fins a 40 anys); i Josefina Monreal i 
Antonio Garcia en categoria veterà 2 
(a partir de 50 anys). Des de l’organit-
zació, es vol agrair tant la col·laboració 
de diferents persones i entitats amb la 
cursa com la participació de tots els 
ciclistes.

Ha tornat
L’actual tècnic del CE Manresa, José 
Antonio Montes, ha arribat a un acord 
amb el CF Olesa per dirigir l’equip la 
temporada vinent. Serà a la segona 
etapa de Montes, a l’entitat olesana, 

després d’haver agafat l’equip durant la 
temporada 2009/2010 a la 7ª jornada 
de lliga, quan es militava a la 3ª divisió 
i també després d’haver estat tècnic de 
l’equip la temporada passada a Primera 
Catalana. Montes, de 44 anys, serà, a 
més de l’entrenador del primer equip de 
l’entitat que militarà la temporada vi-
nent a 2ª catalana, el director esportiu 
del club; per tant, l’estructura tècnica 
del primer equip, segon equip i juvenil 
anirà al seu càrrec.
Per la seva part, Ivo serà el nou co-
ordinador i farà les funcions de segon 
entrenador de Montes al primer equip 
i durà la coordinació del primer equip, 
segon equip i juvenil. Ivan Rodríguez 
“Ivo”, com a jugador, va competir a la 
primera divisió del futbol espanyol amb 
l’Atlético de Madrid i l’Oviedo durant 3 
temporades. També ha estat jugador 
de 2ª divisió B i 3ª durant la resta de 
la seva carrera. A les banquetes, ha 
coordinat la base del Marianao Poblet 
durant dues temporades i també ha fet 
funcions de primer i segon entrenador 
en diversos equips d’aquesta cantera 
catalana. La temporada passada ja 
va fer de segon entrenador de Jose 
Antonio Montes al primer equip del CE 
Manresa.

El més jove
Als 14 anys i quatre dies, l’olesà David 
Rosa Solsona, adscrit a la delegació de 
Manresa, es va convertir en l’àrbitre 
català més jove. La seva primera ex-
periència com a àrbitre va tenir lloc a 
Castellbell i el Vilar en dirigir el partit 
de benjamins entre el conjunt local i el 
Gironella corresponent al grup 11 de 
Tercera Divisió, un enfrontament que 
va acabar amb un 0 a 7 a favor dels 
visitants. “L’he vist molt bé, potser un I les guanyadores  Foto: CP

Els guanyadors de la Cronoescalada  Foto: CP Montes, un altre cop  Foto: CG
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xic nerviós, per ser el primer partit”, 
comentava el president de la delega-
ció del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) 
a Manresa, Rafael Garcia Casas.  Va 
assistir al partit per donar suport al 
jove David Rosa Solsona en el seu de-
but, com també ho va fer Toni Artero, 
director tècnic d’escoles del mateix 
comitè. Garcia Casas ha explicat que 
“el David va fer el curs d’aspirant de 
setembre a desembre de l’any passat 
i el va aprovar, però no va poder xiular 
fins el passat 12 de maig perquè el re-
glament del CTA estipula que no es pot 
fer abans de complir els 14 anys”. De 
moment, David Rosa només pot xiular 
partits de futbol base, normalment de 
futbol-7, alevins i benjamins, tot i que 
ara, al juny, pot presentar-se a l’exa-
men per poder arbitrar enfrontaments 
de Quarta Catalana. Tot i amb això, se-
gons Garcia Casas, “encara que apro-
vés, potser seria molt precipitat que ja 
xiulés aquesta categoria la temporada 
que ve. Normalment, calen un parell 
d’anys en futbol base i després anar 
pujant”. Es dóna el cas que David Rosa 
Solsona és jugador de futbol infantil de 
l’EFO 87 d’Olesa i, a més, el seu tiet, 
Enric Vicente, és també col·legiat de 
la delegació de Manresa. Enhorabona 
i molta sort!

Ruta
La primera edició de la Ruta de Santa 
Oliva és una marxa de dificultat fí-
sica alta i un recorregut total de 48 
kilòmetres que, tècnicament, no és 
exigent. Comença amb una sortida 
neutralitzada des del centre d’Olesa 

fins arribar al porxo de Santa Oliva, 
on es dóna la sortida real. El desnivell 
positiu acumulat és de 1.700 metres 
amb rampes de pendent superiors al 
30 %: Puigventós, Sant Pere, el Pas 
del Lladre, el Coll de les Bruixes i, un 
altre cop, el Pas del Lladre. Durant el 
recorregut, els participants es trobaran 
tres avituallaments, dos líquids al Pas 
del Lladre i un altre líquid i un sòlid al 
Coll de les Bruixes.
La pedalada també ofereix un altre 
recorregut menys exigent de 17 kilò-
metres amb un desnivell acumulat de 
693 metres. La prova serà el proper 
diumenge 10 de juny i les inscripcions 
i més informació es troba al blog: www
.rutadesantaoliva.blogspot.com

Triatló
El passat 6 de maig, l’olesà Feliciano 
García del Club Triatló Olesa va parti-
cipar a la Tuna Race, a Ametlla de Mar. 
El triatleta va acabar a la 58ª posició, 
amb un temps de 2 hores i 27 minuts 
pels 5.500 metres, 6.250 metres per la 
marea i el vent. 
L’olesà també va participar a la tradici-
onal cursa de primavera a Sant Andreu 
de la Barca. La prova constava de 5 km 
i García va quedar a la 8ª posició i 4t a 
la seva categoria amb un temps de 17:
43, a 3’32’ el km.

Tir amb arc
Amb una brillant participació de 71 es-
portistes, el camp municipal de tir amb 
arc Agustí Valls va acollir el XXXVI Pro-
vincial de Barcelona i el XV Vila d’Olesa, 
on els arquers i arqueres del Tir Arc 

Olesa van aconseguir 10 medalles, 6 
primers llocs i 4 medalles d’argent. 
Per altra banda, Adriana Pla i Jaume 
Abayà, arquers del Tir Arc Olesa, han 
guanyat medalles de plata al campionat 
d’Espanya Cadet i Menors que s’ha ce-
lebrat el cap de setmana del 26 i 27 de 
maig a Gandia. Gloria Rue, arquera de 
Pardinyes, ha guanyat la medalla d’or 
en cadet. Per equips mixtes, Catalunya 
suma dues medalles de plata en menors 
amb Arnau Peña i Adriana Pla i, en ca-
dets, amb Gloria Rue i Alex Vidal. 
En menors de 14 anys i a la fase de clas-
sificació, Jaume Abayà es va situar a la 
6a posició amb 517 punts. A la segona 
jornada i a les rondes eliminatòries de 
quarts de final va eliminar al també ca-
talà Arnau Peña. A mitjans de final va 
derrotar al gran favorit, el balear Zoel, 
quan una fletxa de desempat després 
de 5/5 va ser per al olesà 10/8. A la 
gran final, el gallec Gabriel Galante 
s’imposa a l’olesà per 7/3.  En femení, 
Adriana Pla acaba 5a amb 534 punts. 
Adriana va tenir molta confiança i va 
guanyar les eliminatòries amb claredat. 
A la gran final, Adriana no va poder amb 
la madrilenya Mónica Galisteo, que es 
va imposar per 6/2. D’altra banda, Alba 
Ubach, que es 7a amb 494, va caure 

eliminada a la primera ronda. En arc 
compost, l’olesà Ramon Raluy finalitza 
6è amb 516 punts. En cadet masculí, 
l’olesà Marc Altarriba va notar l’absèn-
cia de competició perquè reapareixia 
després d’unes setmanes de prepara-
ció. En cadet femení, cal destacar la 
brillant victòria de la lleidatana Glòria 
Rue, que es va imposar en la final a Bea 
Manso, de Castella i Lleó, en una final 
molt competitiva amb un resultat final 
6/4 per a la catalana. 
Pel que fa a la resta de catalans, cal 
destacar en femení a Elena Gómez, que 
va acabar 10a amb 546 punts. Marina 
Vendresca va ser 13a amb 477 punts i 
Magdalena Tajes 14a amb 458 punts. 
Les catalanes van ser eliminades a vui-
tens de final. En  masculí, el millor va 
ser Alex Vidal a la fase de classificació, 
que va quedar 9è amb 589 punts; Jordi 
Cubiró 13è amb 581 punts, tots dos van 
caure eliminats a la primera ronda.

Sense Londres
L’atleta olèsa Marc Orozco ha patit una 
ruptura d’estrés a un os del peu dret i 
es perd el que resta de la temporada. 
Adeu als jocs olímpics.

Feli, feliç  Foto: CTO



2508640

L'hereu del juny

Josu Perez Ocampo és un jove olesà de 17 anys que estudia primer de 
batxillerat, humanístic i social, a l’IES El Cairat d’Esparreguera. Nascut a 
Palma de Mallorca, li agradaria en un futur ser relacions públiques encara 
que ara dedica bona part del seu temps, a banda dels estudis, a les arts 
marcials, ballar, cantar i fer fotografies. 08640

 
Foto: 08640
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Trasllat
“Tot Claus” es trasllada del parc de 
l’Estatut al centre del poble. Amb 
la bona atenció de Ruben, la botiga 
especialitzada en duplicats de claus i 
comandaments a distància ara és al 
carrer Anselm Clavé, 134. La pàgina 
web és: www.totclaus.com

Tallers
“Menavi” és un taller multimarca 
especialitzat en la reparació ràpida 
de xapa i pintura. Ofereixen qualitat 
i rapidesa en el servei, vehicles de 
cortesia i servei d'acompanyament 
al client al domicili o del domicili al 
taller. També col·laboren amb totes 
les companyies asseguradores i fan 
un 15% de descompte en mecànica, 
xapa i pintura durant els mesos de 
juny i juliol. Són al Polígon Industrial 
Càtex Molí, Zona B, Nau 9B. El telèfon 
és el 93 778 6373.

Més serveis
El centre de jardineria Jané Presas 
va ampliar els seus serveis: ofereix 
petites parcel·les, de 30 o 40 metres, 
on podreu conrear el vostre hort a 
partir dels principis de l’agricultura 
ecològica. Per a més informació, po-
deu visitar-los a la Ctra. C-55 km 2,2. 
Tel: 609 793 210 i 655 894 320.

Distintivo “Q Hair”
Los salones de peluquería “Jess’y Art 
Zone” recibirán el distintivo “Q Hair” 
y la estrella “Global Salon” a la ex-
celencia profesional. Será el próximo 
lunes 25 de junio, a las 19 horas, en 
el local de Jacint Verdaguer, 36, Olesa 
de Montserrat.
“The Q Hair” es la guía-marca de 
prestigio y profesionalidad de la pe-
luquería. Es la manera en cómo el 
propio sector se autorregula, ordena 
y se dota de criterios de calidad y ex-
celencia en un sector que piensa en 
el consumidor del siglo XXI. Es una 
marca prestigiosa porque demuestra 
el compromiso empresarial para asu-
mir la plena satisfacción del cliente, 

ofreciéndole un servicio excelente. Es 
distintiva porque únicamente pueden 
obtenerla aquellos establecimientos 
que aseguren unos niveles mínimos 
de servicio. También es rigurosa por-
que para obtenerla es imprescindible 
superar unas pruebas de carácter 
objetivo establecidas por los regla-
mentos y las normas. 
Para lograrla, “Jess’y Art Zone” ha 
debido pasar por un proceso de eva-
luación, visitas técnicas a los salones, 
análisis y certificaciones por parte del 
Comité Certificador de “The Q Hair”. 
A fin de mantener el distintivo, se re-
alizará una evaluación al salón cada 
dos años.
A la entrega institucional del distintivo 
“The Q Hair” asistirán, en represen-
tación de la distinción, Albert Catalá 
y Josep María Figuera; represen-
tantes del Ayuntamiento de Olesa 
de Montserrat y de la Asociación de 
Empresarios del Baix Llobregat; y la 
propietaria de los salones Jess’y Art 
Zone, Jessica Casado Heredia.

Exposició
L’olesana Mary Gumà va inaugurar 
la seva exposició a la sala Camil·la 
Pérez Salvà (Plaça de les Garrofes, 
4, El Vendrell). Es podrà visitar fins 
el 30 de juny.

Exposició II
Hola! volia informar-vos de l’exposició 
“En Molts moments” de Carme Marga-
rit Tobella, on hi ha exposades pintu-
res i instal·lacions que es va inaugurar 
el 28 d’abril. Estarà oberta fins el 23 
de juliol al Centre d’art contemporani 
i sostenibilitat El forn de la calç, a 
Calders.

Curso
“113 Dansa” organiza un cursillo de 
hip-hop para la tercera semana de 
julio (del 16 al 20). Los profesores 
serán: Rafa Ponferrada (dancehall), 
Marcos Zhang (new style), Olga Moral 
(house), Sergi Orduña (krump), Cris-
tian Pérez (experimental), Mayte Fer-

nández (contemporáneo), Aina Lanas 
(sexystyle) y Ursula Aguilera (gansta). 
Para informes e inscripción, deben co-
munciarse al tel: 93 778 2351 o por 
mail a: info@113dansa.com
Por otra parte, la directora de la aca-
demia, Jeni Poquet, junto con la actriz 
Marieta Sánchez, ha lanzado una em-
presa de representación de artistas, 
denominada “La klaketa”.

Cal Pablo
El Pablo i l’Angeles, els gerents i pro-
pietaris del Bar Cal Pablo, preparen la 
seva tornada al món de l’hostaleria. 
Amb les energies renovades i amb la 
il·lusió de la nova generació el Dídac 
i el Sergi. En la propera edició comu-
nicaran la data d’obertura del seu 
establiment.

Assessoria
L’empresa de serveis Digesco Cor-
porativa obre dues seccions noves: 
l’assessoria d’empreses i la gestió 
de comunitats de veïns. Prometen un 
servei complet i exhaustiu amb preus 
ajustats al moment actual. Per a més 
informació, el telèfon és el 93 775 
7429 i el mail és info@digesco.com.

Silicon Party
Com en darreres edicions, la Silicon 
Party és una “Lan-party”, on els par-
ticipants porten els seus ordinadors 
per jugar i compartir emocions. La 
Silicon Party es portarà a terme des 
de les 17 hores del 29 de juny fins 
a les 11 del matí de l’1 de juliol. A 
diferència d’altres anys, que es feia 
al teatre El Salistes, aquest any s’ha 
decidit fer-la a les instal·lacions de la 

Unió Excursionista de Catalunya (UEC) 
ja que permet un aforament de 200 
persones i s’adapta millor a les instal-
lacions tècniques necessàries. Per po-
der fer les inscripcions, els interessats 
s’hi poden apuntar fins el 21 de juny 
mitjançant el formulari que hi ha al 
web www.silicon-party.cat. L’entrada, 
de 35 euros, inclou la connexió a In-
ternet, zona coberta per dormir i els 
banys amb dutxes. L’edició d’enguany 
l’organitza la Silicon Party, l’Ajunta-
ment i la UEC.

Estrena
El teatre La Passió acollirà una gala 
cinematogràfica amb l’estrena a Olesa 
de la pel·lícula “Els nens salvatges”, 
guanyadora de quatre premis al Fes-
tival de Màlaga. Hi està confirmada la 
presència dels actors Alex Monner i 
Marina Comas i, probablement, també 
hi vindran Aina Clotet, Francesc Orella 
i Clara Segura.

Nova sabateria
Fa uns mesos van obrir una nova saba-
teria a Olesa. Es diu “Sèndika calçats” 
i s’hi pot trobar calçat per a totes les 
edats i complements (bosses, mitjons 
i mocadors). És a la plaça de l’Estatut, 
3 i l’horari és de dilluns a divendres de 
9 a 13 h i de 16 a 20 h, els dissabtes 
de 10 a 14 i de 17 a 20 h.

Música
El centre d’arts musicals “L’estudi” 
inicia els plans d’estudis del Trinity 
College de Londres el curs vinent ja 
que ha estat acceptada com a centre 
registrat d’aquesta prestigiosa ins-
titució universitària, la qual realitza 
exàmens de nivell amb una alta acre-
ditació arreu del món. L’objectiu és 
que els seus alumnes tinguin aquest 
reconeixement internacional i que 
gràcies als crèdits obtinguts amb els 
exàmens puguin gaudir de les ma-
teixes convalidacions universitàries 
europees dins el pla de Bolonya. Per 
a més informació, contactar al tel: 93 
775 9459.

Cursos per al juliol
L’Escola Municipal d’Arts i Oficis ha 
obert la inscripció per als cursos de 
juliol. L’oferta compren art, taller 
d’activitats, jocs, repàs d’anglès, 
intensius i conversa d’alemany, ta-
llers de manualitats, arts plàstiques 
i joieria, entre altres. Tots els cursos 
tenen places limitades i requereixen 
un mínim d’alumnes per començar. 
Per a més informació, el telèfon és el 
93 778 1341. Hi ha temps fins el 20 
de juny.

L’artista Carme Margarit  Foto: FCM
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Classificats
Treball
Noia de 19 anys, catalana i 
responsable, amb experiència 
en l’àmbit, s’ofereix per fer tot 
tipus de tasques domèstiques. 
Interessats, pregunteu per la 
Olga, al tel: 667 724 476.

Sóc 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 
Àngels).

Senyora d’Olesa seriosa i respon-
sable busca feina per cuidar nens 
i gent gran, inclou titulació. Tel: 
648 730 950. 

Senyora seriosa i responsable 
s’ofereix per fer de cangur o per 
cuidar persones grans. Hores 
a convenir. Tel: 655 849 132 
(Núria).

Busquem comercial a Barcelona i 
comarques. Tel: 620 117 490.

Busco trabajo de limpieza y de 
cuidado de personas mayores 
por horas, de lunes a viernes. 
Mi mail es: cordobazapata89@
hotmail.es

La secció sènior femení del Fut-
bol Sala Olesa busca noies amb 
ganes de gaudir de la tercera 
divisió (federades). Contacte: 
laimester4@gmail.com

Busco trabajo de limpieza de 
casas y plancha en Olesa y alre-
dedores. Tel: 653 083 692.

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

Estudiant de magisteri s’ofereix 
per a fer classes de repàs a 
alumnes de primària. Tel: 662 
173 377. 

¿Necesita una empleada del ho-
gar autónoma? Cocina, plancha, 
costura, etc. de confianza y con 
referencias. Por horas, días o 
servicios puntuales de limpieza 
a fondo. Tel: 697 377 969.

Busco acordeonista serio y for-
mal, preferentemente de Olesa. 
Contactar al tel: 626 802 742.

Clases de inglés: niveles bási-
cos, intermedios, avanzados, 
personalizados y garantizados. 
Al mínimo coste. Más detalles al 
tel: 672 077 409 (Frank).

Clases de guitarra (armonía, 
solfeo, iniciación, etc.) flamenco, 
rumba, blues, particular. Clases 
económicas. Precios anticrisis. 
Tel: 666 768 207 (Alberto).

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

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 domésticas. Tengo expe-
riencia y puedo limpiar, planchar, 
cuidar niños y ancianos. Tel: 665 
575 310.

El Servei de Promoció Econòmi-
ca d’Olesa necessita cobrir els 
següents llocs de feina: agent 
comercial amb nivell de català 

mig, projectista amb coneixe-
ments d’Autocad, enginyer tècnic 
industrial tèxtil, dissenyador grà-
fic, responsable de fàbrica, dos 
agents comercials, educador/a 
social i conductor de camió. 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, de interna o 
externa, por las noches o fines 
de semana, o también por horas. 
Tel: 663 662 015.

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

Automotor
Vendo licencia de taxi en Olesa, 
por jubilación. Coche nuevo y 
cartera de clientes. Tel: 610 412 
303. 

Alquilo plaza de parking en la 
calle Colón esquina Ramblas. 
Precio: 65 euros. Tel: 666 055 
200.

Plaça de pàrking en venda al car-
rer Benet Margarit (La Central). 
Preu: 9.500 €. Interessats, con-
tactar al tel: 673 859 199.

Es lloga plaça de pàrquing a la 
Rambla. Preu: 50 €. Interessats, 
contactar al tel: 677 273 881.

Immobiliària
En traspàs: Restaurant cèntric, 
en funcionament. Tot restaurat, 
amb llicència vigent. Tel: 637 705 
252 i 656 909 238.

Local en alquiler en el centro, cer-
ca del Ayuntamiento y del CAP, 
totalmente equipado, ideal para 

tienda y local en venta o alquiler 
en la mejor zona de Martorell, 
equipado, apto para cualquier 
negocio. Tel: 629 386 117.

Es ven pis a Esparreguera de 4 
habitacions, cèntric i amb molt 
bones vistes a Montserrat. Tel: 
680 819 333.

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

Alquilo piso en Olesa, 2 habita-
ciones, totalmente amueblado, 
para entrar a vivir. Urgente, por 
cambio de residencia. Precio: 650 
€. Tel: 616 070 608.

Casa en venta o intercambio por 
piso más diferencia económica. 
Zona Poble Sec, 270 m2, garaje, 
jardín, buhardilla, terraza solári-
um, 4 habitaciones, 2 wc, cocina 
y salón comedor. Busco piso 
mínimo de 80 m2, 2 baños, ter-
raza, parking. Precio de la casa: 
290.000 €. Tel: 655 845 222.

Bar en lloguer a Olesa, 55 m2, al 
costat del CAP i del parc, a punt 
per treballar. Tel: 695 608 051.

Alquilo local de 120 metros cu-
adrados en la calle Colón (zona 
Rambla). Precio: 350 €. Tel: 697 
713 295.

Parada del Mercat Municipal 
d’Olesa en traspàs. Té 18 m2, està 
en ple funcionament. Si hi esteu 
interessats, podeu enviar un cor-
reu a: yomismita75@gmail.com

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

Es ven pis de quatre habitacions 

al costat de dos escoles i un 
institut. Meravelloses vistes a la 
muntanya de Montserrat. També 
es pot llogar. Tel: 630 481 474.

Diversos
Busco máquina de overlock en 
buen estado. Interesados, llamar 
al tel: 693 972 359 (Anna). 

Tarot, videncia y quiromancia: 
descubre tus dudas al momento y 
sin esperas, recibo y a domicilio. 
Tel: 633 894 422 (Marina).

Vols fer un regal original? Regala 
un “cistell d’esmorzar especial”. 
Molta varietat, personalitzat i el 
portem a domicili. També hi ha 
cistells de pasqua, romàntics, in-
fantils, de formatges i vins, etc. 
Tel: 628 928 588 (Montse).

Vendo equipo de DJ, altavoces, 
amplificador, mezcladora, mi-
crófono y todos sus cables, todo 
con su caja original. Vendo por 
no utilizar. Precio: 420 euros. 
Tel: 93 775 7218 i 679 600 107 
(Montse).

Venta de películas Blue-ray y 
DVD, los mejores títulos. Con-
sultas al tel: 672 077 409.

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. 635 810 173. El periòdic 
no es fa responsable de possibles 
canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si es 
volen repetir, s’ha d’enviar una 
sol·licitud.
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Adrià Carreras (26), Agustina Casanovas Bernadas (82), Albert Gálvez (60), Albert Panicello Segarra (17), Ana Mora Ubach (11), Ana Nieto Corzo (29), Andreu Costa 
Cadavall (72), Anna Maria Matas Cassany (50), Antoni Figueras Comte (85), Antonia Cabañero Martín (79), Antonio Bonavila (62), Antonio Soriano Capacete (49), 
Ariadna Benages Vicente (16), Aroa Gibaja San Martín (8), Carla Grima Mora (20), Conxita Casals Petxamé (72), Cristina Vega Nieto (10), Daniel Solà Aparici (71), 
Dolores Lozano (72), Dylan Membrado Hernández (7), Dúnia Solà Rivera (41), Eduard Sales Jorba (36), Elena Pla Morales (14), Elisabeth Baró Fernández (29), Eliseo 
Gonell Seguer (79), Erika Sánchez (30), Feliu Sucarrats Margarit (70), Félix Cambronero García (79), Fermí Barlam (22), Francesc Moyano Altarriba (27), Francesc 
Pala Arellano (55), Francisco Cortés Campos (70), Giorgio Petani (37), Hugo Cordón Martín (3), Isaac Palomares Gonell (28), Isidre Alberch Vendrell (54), Ivan Gaviria 
Sánchez, Joan Romacho Pros (6), Joaquin Romacho Vargas (44), Joan Eusebi Salabert (41), Joana Da Silva, Joaquim Carreras Boada (89), José Galcerán Musarro 
(71), José Manuel Corzo Fernández (40), José Orellana Peloche (17), Josefa Fontanet Guixa (83), Josefina Cabello Pérez (57), Josep Guzmán García (51), Josep Pere 
Quesada (52), Juan Castro Gallardo (77), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (82), Júlia Galvez Sánchez (3), Manel Castan Kwun (26), Manuela Ribera 
(60), Marc Cabello (12), Marc Escolà Boada (21), Marc Ferrer Mora (22), Marc Juanpera Gallel (17), Marc Sánchez Matas (23), Margarita Cortada Serra (90), Maria 
Caparrós Carrique (81), Maria Grima Gallardo (59), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (36), Maria Jesús del Rincón (44), Mari Carmen López, María Carmen Ferris 
Miguel (82), Maria Mestres Andreu (43), Maria Novella (105), Maria Jobé Voltà (56), Maria Rosa Carles (69), Maria Rosa Pla Batalla (54), Maria Rosa Tort Tapias (58), 
Maria Rosa Ventura Soteras (83), Máximo Oña (57), Mercedes Guirau Gallardo (46), Miguel Grima Gallardo (56), Mingo Flores Daura (43), Miquel Grau Morral (82), 
Miquel Serra Camarero (57), Míriam Prats Murcia (31), Míriam Villanueva Soria (22), Mónica Nieto Corzo (40), Montse Pascual (31), Montse Salas Collado (49), Montse 
Tura, Montserrat Aparici Alemany (87), Montserrat Gironès Cervello (84), Montserrat González (58), Montserrat Navarro (74), Montserrat Sánchez Carrique (58), 
Natalia Valle Mirabete (18), Núria Díaz Barcones (18), Núria Riera Reig (48), Olga Solà Rivera (44), Oscar Jiménez Nieto (9), Paquita Bautista (58), Pascual Miralles 
(74), Pau Blanco Carrasco (11), Pere Guillamón Montoya (48), Pol Llobera González (13), Rafaela López Miñarro (77), Ramon Maylinch (55), Raül Reyes, Rosa María 
García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (47), Rosa Oller Mata (55), Roser Pacheco (26), Roser Trujillo Tapias (87), Sandra Cáliz Rivera (34), Sergi 
Oña Domènech (25), Sergio Ortiz Delgado (17), Silvia de Paco (36), Silvina Gigena (43), Teresa Casas, Teresa Figuls Calveras (82), Teresa Nieto Corzo (33), Tibaut 
Van Cutsem (35), Valentín González Villarón (38), Vanesa Sánchez (32), Victoria López Sáez (39), Xavi Povill.

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 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 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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