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Que parlin les urnes

Foto: 08640

Els lectors prenen la paraula
 (vegeu Correu)

La pubilla

Les eleccions anticipades del 25 de no-
vembre donaran pas a la X legislatura 
del Parlament des que es va restaurar la 
democràcia. L’actual mandat serà el més 
curt de la història moderna, amb tot just 
dos anys de durada.
Anteriorment, només en dues ocasions 
s’havien avançat de forma notòria els 
comicis catalans. En aquests casos, 
l’antepenúltima legislatura de Jordi Pujol 
(1992-1995) i l’únic mandat de Pasqual 
Maragall (2003-2006), els mandats van 
durar no gaire més de tres anys.
Aquestes eleccions poden convertir 
l’actual mapa polític i institucional en 
un escenari amb una nova legitimitat a 
Catalunya i en la seva relació amb Es-
panya i Europa.
En el marc de retallades socials dràs-
tiques, d’una intensificació de la crisi 
econòmica i d’una gran reducció pres-
supostària en moltes àrees, aquestes 
eleccions no són només una qüestió de 
banderes. Es posaran en joc opcions 
tan diferents com l’independentisme, el 
federalisme, el confederalisme o l’auto-
nomisme, però també es podrà optar per 
polítiques progressistes i de creixement 
econòmic, i polítiques conservadores i 
de retallades socials.
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Farmàcies de torn diürn  -  Novembre 2012
dijous, 1 - ABELEIRA
divendres, 2 - ALAVEDRA
dissabte, 3 - BARGALLÓ
diumenge, 4 - BERENGUER
dilluns, 5 - LEY
dimarts, 6 - MATAS
dimecres, 7 - ABELEIRA
dijous, 8 - ALAVEDRA
divendres, 9 - BARGALLÓ
dissabte, 10 - BERENGUER

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

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

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

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

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

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

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

Sense pressupost per al pavelló  Foto:08640

Sense pavelló
La Generalitat ha comunicat a l’Ajun-
tament d’Olesa que aquest 2012 no 
es podrà tirar endavant el pavelló es-
portiu annex a l’escola Sant Bernat, ja 
que el Departament d’Ensenyament 
no té diners per assumir la part que 
li pertoca d’un projecte que es finan-
çava a tres bandes: l’Ajuntament, el 
mateix Departament d’Ensenyament 
i el Consell Català de l’Esport. Així ho 
ha confirmat la regidora d’Ensenya-
ment d’Olesa, Pilar Puimedon, que ha 
mostrat la seva indignació per aquest 
nou retard en la construcció d’un equi-
pament essencial per a l’escola Sant 
Bernat, que des que es va estrenar, 
fa cinc cursos, no disposa de gimnàs, 
a diferència de la resta de resta d’es-
coles del municipi.
El pavelló té un cost aproximat de 2,9 
milions d’euros. D’aquests, 1,3 mili-
ons han de provenir de la Generalitat 
(414.500 euros per part del Consell 
Català de l’Esport i 885.500 euros 
del Departament d’Ensenyament). La 
resta l’ha d’aportar l’Ajuntament via 
recursos propis, tot i que també dis-
posa d’una subvenció de la Diputació 
de Barcelona de 850.000 euros. Ara 
bé, establerta la fórmula, calia obtenir 
el compromís escrit de la Generalitat, 
que finalment es va assolir oficialment 

a finals del curs passat. L’únic que feia 
falta era que l’Ajuntament fes un se-
guit de modificacions en el projecte. 
Segons la regidora, fetes aquestes 
modificacions, però, el passat mes de 
setembre des de la Generalitat se’ls 
va comunicar que el departament 
d’Ensenyament no podia assumir la 
seva part perquè no tenia diners. Da-
vant la situació, l’Equip de Govern va 

informar-ne el professorat i l’AMPA del 
centre, així com a la resta de partits 
polítics locals, i va sol·licitar una reu-
nió amb el director general de Centres 
Públics, Jordi Roig. Aquesta reunió, a 
la qual també hi va ser el director dels 
serveis territorials d’Ensenyament del 
Baix Llobregat, Josep Maria Pérez, va 
tenir lloc finalment fa pocs dies. L’ob-
jectiu era intentar que el pavelló tirés 

Més d’un milió de manifestants in-
dependentistes als carrers catalans 
el passat Onze de Setembre no és 
poca cosa. Anticipar unes elecci-
ons autonòmiques tampoc ho és. 
I mentre la crisi i la incertesa eco-
nòmica continuen fent salvatjades 
a la gent, el cert és que el proper 
25 de novembre ja és a la canto-
nada. El mes de novembre esta-
rem escoltant promeses, queixes, 
discussions polítiques de tot tipus, 
però el fet que cal ressaltar és que 
la gent, un cop més, pugui parlar, 
expressar-se, debatre idees, opi-
nar i sentir-se lliure per escollir els 
que ens guiaran els propers anys 
a Catalunya.
Aquestes eleccions poden conver-
tir-se en les del trencament amb 
l’Espanya sorgida de la Constitució 
de 1978 o en les de la crisi i les 
retallades dels últims temps. I no 
és només una qüestió de bande-
res, és una nova oportunitat per 
expressar-nos a les urnes, per dir 
la nostra, allò que cadascú sent i 
pensa.
Es pot parlar de desnonaments 
(510 al dia el primer trimestre 
de l’any a tota Espanya), de les 
tristes evolucions de les primes 
de risc, dels grups financers que 
estan guiant els nostres destins 
més enllà dels polítics de torn, 
siguin del partit que siguin. Es pot 
parlar molt de moltes coses, però 
el que es necessita és actuar, mo-
bilitzar-se, proposar i no caure en 
la desesperació.
Olesa no és l’excepció de l’Estat 
espanyol, de l’Estat català i de 
gran part d’Europa. Al poble, es 
veu molta tranquil·litat als comer-
ços, tot i que no han tancat gaires 
botigues. Es nota la mancança de 
moviment, les queixes dels boti-
guers, la baixada del consum i, 
per altra banda, la paciència de 
molts d’ells, que es resisteixen a 
baixar la persiana o a provar una 
altra activitat. Per molta gent que 
ho està passant malament, les 
properes eleccions no seran unes 
simples eleccions. Com que en 
aquests temps falten il·lusions i 
no es veu cap llum a les solucions, 
el 25 de novembre serà un dia per 
il·lusionar-se i creure que la situ-
ació podria començar a canviar. A 
falta de realitats, al menys que ens 
deixin tenir un somni...
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Ple municipal d’octubre  Foto:08640

endavant enguany, però la resposta 
va ser la mateixa: Ensenyament no 
té diners i no pot pagar la seva part 
aquest 2012.
Davant la situació, el que ha recla-
mat l’equip de govern és que almenys 
s’inclogui al pressupost del 2013. A 
aquesta petició, ha dit la regidora, 
van dir que sí, però tampoc vol dir 
gran cosa, ha destacat, ja que “no-
més és un compromís verbal”. De fet, 
i segons ha explicat l’alcalde d’Olesa, 
Salvador Prat, la petició que tant ell 
com la regidora Puimedon van fer en 
la reunió amb Roig i Pérez va ser que 
la Generalitat asseguri el finançament 
del pavelló canviant la modalitat de 
pagament. En comptes de que els di-
ners es financin via Institut Català de 
Finances, com era previst fins ara, el 
que vol l’Ajuntament d’Olesa és que 
s’inclogui directament al pressupost 
2013 de la Generalitat.

Ordenances aprovades
El Ple de l’Ajuntament va aprovar al 
ple celebrat el 29 d’octubre les orde-
nances fiscals per al 2013, que con-
templen la congelació dels principals 
impostos i taxes locals (alguns dels 
quals fins i tot es rebaixen), l’elimi-
nació de la taxa de clavegueram, i un 
petit augment en la taxa d’escombra-
ries. A partir d’ara s’obre un termini de 
trenta dies per a què els partits i els 
ciutadans que ho desitgin presentin 
al·legacions a aquestes ordenances 
fiscals, que a diferència de l’any pas-
sat no han rebut cap vot negatiu per 
part de l’oposició. Hi han votat a favor 
Bloc Olesà, Plataforma per Catalunya i 
Entesa dels Olesans (també ERC en el 
cas d’alguns preus públics) i la resta 
de grups (CiU, PSC, PP i ERC) s’hi ha 

abstingut. 
Aquest va ser un dels temes més im-
portants dels que es van discutir al 
ple d’octubre, que es va iniciar amb 
la lectura del resultat del sorteig dels 
membres de les meses electorals per 
a les properes eleccions al Parlament 
català. Entre d’altres, els temes que 
més debat van tenir van ser la modifi-
cació del contracte de la Comunitat Mi-
nera Olesana que regularitza la gestió 
de l’aigua provinent de diferents mines 
i fonts d’Olesa, que assumeix la Mine-
ra, amb l’objectiu, entre d’altres, de 
fer de major qualitat l’aigua que arriba 
a les llars olesanes. Aquest va ser un 
objectiu compartit per totes les for-
macions polítiques. De tota manera, 
CiU i PP es van abstenir en la votació 
en tenir alguns dubtes tècnics sobre el 
projecte. Bloc Olesà, PSC, Plataforma 
per Catalunya, Entesa dels Olesans i 
ERC hi van votar a favor.
També tots els grups municipals, amb 
l’única excepció del PP, van votar a 

favor d’una moció que reclama al 
Ministeri de Foment una partida en 
el seu pressupost del 2013 per con-
tinuar les obres del tram de l’autovia 
orbital B-40 (Quart Cinturó) del tram 
Viladecavalls-Olesa, que està per 
finalitzar. De fet, la moció reclama 
al ministeri que fixi un calendari de 
finalització de l’obra.
Al ple també es va aprovar per unani-
mitat, el document marc de la Xarxa 
Educativa d’Infància i Adolescència, 
que té com principal objectiu, treballar 
per a la protecció, educació i promoció 
dels infants i adolescents del municipi 
amb la implicació de famílies, profes-
sionals i entitats de l’educació i l’acció 
social del territori. De l’Ajuntament hi 
treballen de manera transversal els 
departaments d’Educació, Benestar 
Social i Joventut.

Pausa
L’Ajuntament ha deixat en suspens la 
segona fase del projecte que havia 

de possibilitar facilitar als ciutadans 
del municipi la connexió a Internet 
mitjançant una xarxa Wimax a preus 
econòmics. Es tracta d’un projecte im-
pulsat per l’anterior equip de govern 
tripartit, que l’actual equip de govern 
ha decidit no tirar-ho endavant en 
considerar que el procediment no 
s’havia fet de manera correcta. Així ho 
ha afirmat el regidor de Comunicació, 
Jordi Martínez, que ha destacat que 
almenys la primera fase del projecte, 
que contemplava disposar d’aquesta 
xarxa Wimax per connectar tots els 
edificis municipals, ja s’ha realitzat.
El projecte contemplava una primera 
fase d’instal·lació de la Xarxa Wimax 
per interconnectar tots els edificis mu-
nicipals. Posteriorment, la intenció de 
l’Ajuntament durant la passada legis-
latura era la d’impulsar una segona 
fase que passava per donar servei de 
connexió d’Internet sense cable a tots 
els ciutadans d’Olesa que ho contrac-
tessin. Es tractava d’una xarxa que 
també volia beneficiar el teixit em-
presarial d’Olesa, les urbanitzacions 
on encara la telefonia fixa no arriba, 
i els ciutadans que només necessitin 
connexions puntuals, ja que amb 
aquesta xarxa Wimax no era neces-
sari disposar de telèfon fixe per tenir 
connexió a Internet. Els preus que es 
plantejaven aleshores pel servei era 
d’entre 15 i els 19 euros al mes.
El regidor ha explicat que el procés 
seguit per oferir aquest servei no s’ha-
via fet de manera correcta per part de 
l’anterior equip de govern. I és que, 
segons Martínez, tot i que li va sem-
blar molt interessant el projecte, no 
li va semblar correcte, d’entrada, que 
gairebé estigués pactat que l’empresa 
que havia fet la primera fase del pro-
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El tanatori, casi a punt  Foto:08640

jecte també fes la segona fase, ja que 
calia prèviament fer concurs públic.
El regidor ha comentat que hi havia 
detalls del projecte que tampoc tenia 
clars. Per exemple, que l’empresa que 
havia d’oferir el servei volgués apro-
fitar el sistema d’antenes municipals 
“en benefici propi”. A més, sembla que 
no havia explicat que, a banda de la 
quota mensual, els usuaris haurien 
d’adquirir un receptor amb un cost, 
en aquest cas, força elevat.

Recollida de roba
El canvi en la gestió de la recollida 
de roba usada efectuat el mes de 
juny passat gràcies al conveni de col-
laboració signat entre l’Ajuntament i 
la Cooperativa Roba Amiga comença 
a donar resultats positius.
Entre les millores detectades destaca 
l’augment del nombre de contenidors, 
que han passat de 10 a 15, un fet que 
ha suposat diversos avantatges com 
ara l’augment d’un 20% de roba reco-
llida. En xifres reals cal remarcar que 
l’increment mensual se xifra en 800 
kg. més de roba respecte al que es 
recollia anteriorment. Durant el tercer 
trimestre de 2012 s’han recollit un to-
tal de 14.403 kg. de roba usada. 
El fet de disposar de més contenidors 
ha comportat poder ampliar els punts 
de recollida del municipi fins als 12 que 
hi ha en l’actualitat, en alguns dels 
quals, els més utilitzats, hi ha més 

d’un contenidor.
Amb la nova  gestió també s’ofereix 
més servei social, ja que dos dels 
contenidors estan ubicats a prop 
del l’Associació Voluntariat Vicencià. 
Aquest fet és especialment important 
atès que aquesta entitat olesana pot 
reutilitzar directament la roba recolli-
da i destinar-la a les famílies olesanes 
que en necessiten.
Els punts més utilitzats durant el 
tercer trimestre de 2012 han estat 
el de plaça Catalunya (al costat del 
Mercat), el del carrer Lluís Puigjaner 
(al costat del Parc Municipal) i el del 
carrer Indústria (al costat del Volun-
tariat Vicencià).

Cementiri i tanatori
Estan ja pràcticament enllestides les 
obres del nou tanatori que s’ha aixecat 
al cementiri de Can Singla d’Olesa, tot 
i que finalment no va estar operatiu 
per Tots Sants, com era l’objectiu inici-
al. Malgrat tot, la gerent de l’empresa 
Exfun, gestora del cementiri i encarre-
gada de les obres, ha destacat que la 
previsió és que l’equipament comenci 
a funcionar a mitjans de novembre. 
El passat 29 d’octubre va ser un dia 
de portes obertes, on els ciutadans 
van poder visitar l’edifici, que inclou 
una oficina d’atenció a l’usuari, dues 
sales de vetlla, un crematori i un ora-
tori. Les obres han suposat un cost 
d’uns 800.000 euros, que ha assumit 

Exfun.
Les obres del tanatori van arrencar ara 
fa prop d’un any i mig, concretament 
el 29 d’agost del 2011, i s’emmarcaven 
dins l’adjudicació de la concessió del 
manteniment i explotació del cemen-
tiri municipal de Can Singla, que va 
guanyar l’empresa Exfun, que també 
gestiona altres cementiris del Baix 
Nord i el tanatori de Martorell. 
Des que fa dos anys Exfun va gua-
nyar la concessió de l’explotació del 
cementiri i ha realitzat diferents obres 
de millora, com la renovació de la 
xarxa de clavegueram del cementiri, 
l’impermeabilització dels edificis dels 
nínxols, la construcció de dipòsits per 
a l’aprofitament de les aigües pluvials 
i també la construcció de nous murs i 
escales per accedir als diferents nivells 
del cementiri. 
D’altra banda, també s’han creat no-
ves zones enjardinades, i ja fora de 
l’àmbit, s’han netejat i desbrossat 
els torrents, tot creant unes esculle-
res consistents en diversos murs de 
pedra natural. També s’han construït 
96 nínxols nous.
Pel que fa a la construcció del tanatori, 
que és ubicat dins el recinte, en total el 
cost de l’obra és d’uns 860.000 euros. 
Segons el projecte, el nou edifici de 
serveis funeraris té diferents espais 
de recepció i coordinació, dues sales 
de vetlla amb avantsala, una sala 
d’incineració amb crematori i una sala 

multiconfessional amb capacitat per a 
100 persones. 

Reclam d’alcaldes
Els alcaldes d’Olesa, Viladecavalls i 
Abrera han reclamat al govern de 
l’Estat que estableixi el calendari de-
finitiu per a la finalització de les obres 
del Quart Cinturó (autovia B-40), al 
tram entre Viladecavalls i Olesa. La in-
fraestructura, pensada per connectar 
el Vallès Oriental i el Baix Llobregat, i 
que actualment està a mig fer, compta 
amb 3,8 milions d’euros en el projecte 
de pressupostos del 2013, fet que no 
garanteix ni la seva finalització ni la 
reducció dels múltiples problemes de 
seguretat que ara genera.
El tram Viladecavalls-Olesa del Quart 
Cinturó té 6,1 quilometres i va ser 
adjudicat el mes de febrer de 2007 
per 196 milions d’euros, però ja des 
de llavors l’impacte de les retallades 
pressupostàries de l’Estat, feia invi-
able el calendari previst inicialment 
per la seva finalització. Repensat el 
calendari l’any 2010, es va fixar l’any 
2015 com a l’any de la seva entrada 
en funcionament. Per fer-ho possi-
ble però, el proper 2013 s’hi havien 
de destinar 57 milions d’euros. Per 
contra, el projecte de pressupostos 
generals de l’Estat presentat aquesta 
setmana només recull una partida 
pressupostària de 3,8 milions d’euros 
per aquest tram del Quart Cinturó, fet 
que fa inviable poder complir de nou 
amb el calendari marcat.
Davant aquesta realitat, l’alcalde 
de Viladecavalls, Carles Rodríguez; 
l’alcaldessa d’Abrera, Maria Soler; i 
l’alcalde d’Olesa, Salvador Prat han 
fet visible el seu rebuig al nou retard, 
amb una roda de premsa conjunta a 
Viladecavalls on han mostrat el seu 
desacord amb la decisió. Els tres alcal-
des han denunciat els problemes que 
ara genera aquesta infraestructura a 
mig construir, i han alertat que, com 
més temps es trigui en finalitzar-se 
l’obra, més s’encarirà el projecte.
Salvador Prat, alcalde d’Olesa, ha 
alertat també que la inversió ja re-
alitzada no es pot deixar a mitges 
perquè això comporta problemes de 
seguretat i fins hi tot de pressupost 
futur. Prat ha reclamat també que es 
facin les inversions que minimitzin 
l’impacte d’aquesta infraestructura 
al territori, quelcom que ja preveia 
inicialment el projecte, i que encara 
no s’han executat.
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Castanyada a la Plaça de la Sardana  Foto: 08640
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Va passar
Festival benèfic
El festival “Lluitant es pot vèncer”, 
organitzat per Ariadna, va aplegar el 
passat dissabte 20 d’octubre unes 800 
persones a La Passió, en un espectacle 
adreçat a recaptar fons per la lluita 
contra el càncer de mama. El festival, 
a més, també va servir per celebrar 
els 15 anys de l’existència d’Ariadna, 
efemèride que va aconseguir aplegar 
un gran nombre d’entitats del muni-
cipi, les quals van col·laborar amb el 
festival solidari mostrant les seves 
qualitats culturals. 
Els assistents a l’espectacle, celebrat a 
La Passió, van gaudir d’unes dues ho-
res i mitja d’actuacions en un festival 
que va comptar amb la implicació d’un 
gran nombre d’entitats del municipi. 
Com que va coincidir amb els 15 anys 
d’existència de l’entitat i el dia després 
es va commemorar el Dia Mundial con-
tra el Càncer de Mama, el festival va 
tenir un gran component festiu, però 
també d’il·lusió, i va atendre al lema 
de totes les edicions: “Lluitant es pot 
vèncer”.

Vaga de farmàcies
El passat dijous 25 d’octubre va ser 
el dia de les “persianes abaixades” 
per les farmàcies catalanes. Només 
al voltant d’un 12 % de les farmàcies 
a Catalunya, unes 371, van tenir ser-
veis mínims.
Aquesta mesura va ser l’única via de 
pressió davant els impagaments de 
la Generalitat, tot destacant que, del 
que no s’està fent càrrec la Genera-
litat és de la part dels medicaments 
dels usuaris amb recepta del sistema 
públic. El compromís assumit entre el 
Col·legi de Farmacèutics i la Generali-
tat va ser que el govern català pagui 
la part subvencionada dels medica-
ments a 55 dies, però l’any passat ja 

va ampliar el termini a 80 i ara ja en 
porten 100 sense cobrar. Aquesta part 
que no cobren els farmacèutics està 
afectant greument els establiments, 
alguns dels quals han hagut de tancar 
a causa de la situació. 

Correfoc
El passat dissabte 27 d’octubre, els 
Diablots d’Olesa van acabar els actes 
de celebració dels seus primers 30 
anys de la colla amb la participació 
de diferents colles d’altres pobles i 
molts olesans i olesanes al carrer. El 
correfoc va consistir en dues hores de 
recorregut pels carrers de la vila, ple 
de petards i gresca. La nit es va tancar 
amb un concert de Carrer Mallorca al 
pati de la Casa de Cultura. Enhorabona 
Diablots!

Sense profe
Olesa no ha pogut consolidar el pro-
fessor a mitja jornada que ha tingut 
provisionalment durant els darrers 
anys a l’Escola d’Adults i que donava 
accés als ensenyaments més bàsics i 
imprescindibles a un gran nombre de 
persones, majoritàriament nouvingu-
des. El mes de juliol ja s’havien inscrit 
al curs una quarantena de persones.
La Regidoria d’Ensenyament, que ha-
via demanat per escrit la consolidació 
d’aquest professor a la direcció dels 
Serveis Territorials del Baix Llobregat, 
ja ha rebut la resposta negativa a la 
demanda.
La notícia ha creat malestar tant a 
l’Ajuntament com a la mateixa escola, 
perquè aquest era l’únic lloc d’Olesa 
on es podien fer aquests cursos. La 
regidora d’Ensenyament, Pilar Puime-
don, considera que és una altra con-
seqüència de les retallades que ha fet 
el govern de la Generalitat en l’àmbit 
de l’educació, un fet que qualifica de 
“lamentable” atès que les escoles 
d’adults fan una tasca molt important 
amb les persones que no han tingut 
accés a l’escola ordinària. Aquestes 
actuacions “provocaran que moltes 
persones nouvingudes no disposin de 
l’element més bàsic per a la integra-
ció, com ho és l’alfabetització”.
L’Escola d’Adults d’Olesa té una línia 
de treball consolidada per afavorir la 
integració dels immigrants i l’aprenen-
tatge de la llengua. Curs rere curs, són 
molts els alumnes que assisteixen a 
aquests cursos. És per això que des 
de la Regidoria d’Ensenyament es va 
donar suport a la petició de l’Escola 
d’Adults d’Olesa per consolidar la  
mitja jornada de professorat per po-

der impartir els ensenyaments abans 
exposats. 
Segons la regidora d’Ensenyament, 
Pilar Puimedon, aquesta mitja jorna-
da no estava consolidada, però “era 
una necessitat imperiosa de l’Escola i 
del municipi”, ja que hi ha demandes 
sobrades d’alumnes per poder impartir 
de manera continuada aquests ense-
nyaments, com en realitat s’ha fet 
durant uns anys.
 
Millores al carrer
L’Associació de Veïns del Collet de Sant 
Joan ha valorat molt positivament els 
canvis produïts en la mobilitat que 
s’han realitzat al barri en les darreres 
setmanes. La millora de la senyalitza-
ció i la creació de places d’aparcament 
són els aspectes més substancials que 
s’han realitzat al barri.
La millora en la mobilitat del barri era 
una reclamació històrica de l’Associ-
ació de Veïns del Collet de Sant Joan. 
És per aquesta raó que l’Ajuntament, 
conjuntament amb l’entitat veïnal, 
es va posar a treballar abans de les 

vacances d’estiu per poder tirar en-
davant aquests canvis, que faciliten la 
circulació dels seus carrers i segueixen 
el Pla de Mobilitat Urbana d’Olesa. I va 
ser, ben entrat el mes de setembre, 
que es van realitzar finalment les mi-
llores de senyalització i van incremen-
tar les places d’aparcament al barri, 
gràcies a un aprofitament millor dels 
espais d’aquest barri olesà.
Una de les principals reivindicacions 
era posar solució als problemes cir-
culatoris que s’originaven al voltant 
de l’escola Daina-Isard, sobretot amb 
les entrades i sortides dels busos que 
porten alumnes fins a la zona. Això 
s’ha aconseguit a partir de fer carrers, 
que abans eren de doble sentit, de 
sentit únic. Això ha possibilitat que 
ja no es produeixin tants col·lapses 
circulatoris a les entrades i sortides 
del centre escolar. De totes maneres, 
pels veïns la feina encara no està feta. 
Resta pendent, per exemple, adequar 
les voreres a les persones amb mobi-
litat reduïda.

Circulació més ordenada   Foto: 08640Vaga farmacèutica   Foto: 08640
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Correu
Aclariments a l’apartat 
“Guaita” del 08640 del 
mes d’octubre
A la vostra publicació del mes d’oc-
tubre fèieu referència a la Residencia 
Santa Oliva d’Olesa. Parlàveu d’una 
iniciativa, que des del Patronat valo-
rem positivament, que es tracta de 
fer arribar una 40ena d’exemplars 
del vostre diari a la Residencia. El 
problema és que, pel que escriviu, 
els exemplars corresponents al mes 
de setembre no van arribar als seus 
destinataris, els residents. 
A partir d’aquí es dona per fet que 
aquests exemplars es van fer desa-
parèixer (qui ho va fer? la gerència? 
el Patronat?) per tal que els residents 
no coneguessin la informació que allà 
es publicava. A més s’insinua, de ma-
nera barroera, que potser es van fer 
servir com a paper higiènic. Aquesta 
insinuació, per part vostra, la valorem 
com a molt desafortunada i a més con-
siderem que pot contribuir a malmetre 
la imatge de la Residència. Conflictes 
laborals al marge, a la Residencia hi 
treballen persones altament profes-
sionals que saben el que han de fer 
en cada moment i que no confonen el 
paper higiènic amb el paper de diari.
També voldríem aclarir que a la Resi-
dencia no s’ha fet cap ERO (expedient 
de regulació d’ocupació), cosa que, en 
canvi, afirma la vostra publicació. El 
que hi ha plantejat és un conflicte 
laboral com a conseqüència de la 
supressió d’un complement, no ab-
sorbible, que afecta a una part dels 
treballadors, no pas a la seva totalitat, 
i pel qual, des de l’inici, s’han  seguit 
els procediments legals establerts. 
Fins hi tot ja hi ha establerta la data 
del judici, el gener de 2013, tot i que 
abans es continuarà intentant arribar 
a un acord.
La nostra màxima prioritat és el 
benestar dels nostres residents, i en 
aquest sentit, tot i la crisi econòmi-
ca i d’altres esdeveniments que han 
afectat a aquesta institució estem 
realitzant tots els esforços possibles 
per mantenir el seu bon funcionament. 
El que segur que no mereixen els re-
sidents, ni els seus familiars, és rebre 
una informació, per part de la seva 
publicació, esbiaixada, parcial, amb 
acusacions sense cap prova.
És per aquest motiu que els demanem 
que rectifiquin les seves afirmacions 
i que quan tinguin dubtes es posin en 
contacte, també, amb el Patronat o 
amb la gerència de la Residencia i 

que a més contrastin les informaci-
ons abans de donar una notícia com 
a bona. No fer-ho no contribueix a la 
informació sinó a la manipulació.
Patronat de la Residencia Santa Oli-
va
Nota de la Redacció:
Des de la redacció del 08640 demanen 
disculpes si les formes d’expresió a 
l’apartat “Guaita” del mes d’octubre 
passat, no han estat les més ade-
quades, però volem deixar clar que 
sempre intentem contrastar totes 
les informacions. Per altra banda, 
volem destacar que no dubten de la 
predisposició i el professionalisme del 
personal de la Residència, sobre tot 
en aquests temps de crisi. Per últim i 
com hem fet sempre, restem a dispo-
sició de tots els que vulguin comentar 
sobre aquest o qualsevol altre tema. I 
esperem que els avis de la residència 
puguin continuar llegint la nostra pu-
blicació sense cap problema.

Pensionistas olesanos
Nos dirigimos al colectivo de pensio-
nistas de Olesa para informarles del 
resultado de las reuniones que hemos 
tenido con el alcalde Salvador Prat. 
En la reunión que tuvimos el día 4 
de octubre, el alcalde nos comentó 
que habían tenido una reunión con 
La Caixa, hecho que no estuvimos de 
acuerdo porque nosotros le habíamos 
pedido reunirnos las tres partes.
El Señor Alcalde, viendo nuestra 

postura, pidió a La Caixa una reunión 
con las tres partes. Dicha reunión se 
celebró el 18 de octubre y sacamos 
la siguiente conclusión: La Caixa en 
todo momento estuvo dispuesta para 
buscar solución al problema; el Señor 
Alcalde en todo momento, se negó a 
solucionar el problema.
Ante esta postura del Señor Alcalde, 
tomamos la siguiente decisión: dejar 
de dialogar con el Señor Alcalde por-
que hemos comprobado que se está 
burlando de todos los pensionistas 
de Olesa, nos está tomando el pelo 
durante 15 meses que llevamos de 
gestión.
Señores pensionistas: al Señor Alcal-
de no le preocupa que en los días de 
frío del invierno estemos en las calles, 
no le preocupa que cojamos un res-
friado o que cojamos una pulmonía, a 
ellos sólo les interesa que paguemos 
los impuestos y cuanto más le pague-
mos mejor.
¿Qué les parece si dejáramos de pagar 
los impuestos todos los pensionistas? 
Nos meterían en la cárcel, nos qui-
tarían nuestras propiedades. ¡Basta 
ya de marginarnos y de privarnos 
de nuestros derechos y de nuestro 
bienestar!
El Señor Director de La Caixa estaba 
dispuesto a seguir colaborando con 
todas las actividades que existen. 
Pedimos la colaboración de todos 
los pensionistas para poder seguir 
luchando por nuestros derechos. La 

Comisión os agradece vuestra cola-
boración. Gracias.
Comisión del Colectivo de Pensionistas 
de Olesa

Festa Major
Unes ratlles per expressar la meva 
modesta opinió sobre la festa major 
d’aquest poble. Cap any com aquest. 
A part del primer dia (festa de la rà-
dio), que va ser una mica sorollosa, 
els demés dies (berbena i diumenge a 
la nit) he pogut reposar. Visc dos car-
rers més a baix de la Plaça Catalunya i 
era pràcticament impossible clocar els 
ulls. Però, aquest any sí, els decibels 
no ens han molestat!
Pel demés, sardanes, ballets, que per 
cert, cada any es superen perquè els 
minuts s’em van fer curts de bé que 
ballen, i el final de festa amb els tas-
tets i els fanalets enlairant-se sense 
soroll dels petards de cada any. Va ser 
una cloenda de festa molt agradable 
i original.
Felicito a la Comissió de Festes pel 
treball que han fet, esperant que el 
pròxim any pugui gaudir d’unes festes 
sense tant de soroll com anys pas-
sats... Crec que es va pel bon camí. 
Atentament,
M.G.B.

Als vicepresidents 
extremenys
La franquesa del Garavillo i la falsedat 
d’altres: Agost de 1965. És temps de 
vacances, el meu amic Garavillo viatja 
al seu poble d’origen al Sud d’Espa-
nya, jo li desitjo que s’ho passi molt 
bé, penso que s’ho mereix, doncs ell 
com a soldador, jo com muntador i dos 
bons ajudants andalusos, hem fet du-
rant 6 mesos una bona feina, muntant 
6 pons grues a l’empresa.
El Garavillo em diu: “Jaime, sabes lo 
primero que haré al llegar al  pueblo? 
Me pondré mi traje nuevo de “me-
rengo”, una guapa corbata i zapatos 
negros, entraré en el Ateneo local de 
los “Pijas”, pediré un cubata de ron, 
¿Cuánto vale? 50 pessetes. Jo pagaré 
con un billete de 1000 pessetes, que 
me den cambio y si no tienen, que lo 
busquen, sacaré mi paquete de rubio y 
fumaré i beberé despacio y tranquilo. 
Cuando termine, pediré otro “cubata”y 
pagaré con otro billete de 1000 pesse-
tes, que se jodan aquellos “niñatos”, 
que vean que ya se me acabó la mi-
seria que me hicieron pasar. Piensa 
Jaime que esos “canallas”, a mí me 
han hecho servir de perro, con una 
lata y un palo, yo he ido por delante 

Residència Santa Oliva  Foto: 08640
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de los “señoritos”, haciendo ruido para 
levantar las perdices y ellos desde 
atrás disparando con sus magníficas 
escopetas, cuando caía alguna perdiz, 
yo tenia la obligación de recogerla y 
llevársela al cazador “fanfarrón” de 
turno. Yo vivía rebajado a la mínima 
expresión como ser humano, “odio” a 
aquellos que se hacían decir “amos”, 
por lo que me hicieron a mí y a miles 
de paisanos míos. Pero esto ya se 
acabó, aquí en Catalunya he aprendido 
mucho, ahora soy otro hombre y no 
quiero cambiar por nada del mundo, 
quiero continuar tal como soy y aquí 
en Barcelona.”
Em deia tot això molt ressentit 
d’aquells personatges que no el per-
meteren viure com un verdader ser 
humà dintre del seu propi entorn, 
i que el varen empenyar emigrar a 
qualsevol lloc d’Espanya o del mon, 
per poder-se guanyar i refer de nou 
la seva vida. El Garavillo segur que 
per casualitat va fer cap a Barcelona, 
aquí va assolir lo que pretenia i ara 
ho gaudia de ple, el Garavillo no te-
nia cap mena de perjudici d’explicar 
las misèries e injustícies, que li ha-
vien fet passar durant tots els anys 
de la seva primera joventut, aquells  
“caciques”del poble on va néixer i mal 
viure durant 21 anys.
Felicitats Garavillo per ser tant franc 
i clar al relatar el teu passat, molts 
altres emigrants com tu, s’amaguen 
o tergiversant el seu  drama propi, 
argumentant que ningú en te que 

fer res de la seva vida, altres inclús 
t’expliquen”sopars de duro” o fanta-
sies de quant vivien al seu poble. No 
s’adonen que amb aquesta actitud, 
l’únic que assoleixen, es encobrir als 
verdaders responsables del forçat 
“èxode”, produït durant molts anys al 
Sud de la Península.
Em quedo trist i estorat, quant com-
provo que mai ningú ha tingut valor 
ni força moral, per denunciar i portar 
davant als tribunals de Drets Humans, 
a aquests “energúmens” anomenats 
“caciques”. Sols ells i els que amb el 
poder manador els han recolzat, son 
els verdaders culpables de la tragè-
dia patida durant segles per las bones 
gents de las contrades del Sud d’Es-
panya. Que ningú tingui la gosadia de 
buscar culpables on no ni han, aquests 
sense dubtes, avui encara es troben 
prepotents i reconfortats, ben al mig 
dels que tenen las lleis per jutjar-los 
i no ho fan.
Jaume Francesch Sole

Réplica
En relación al artículo “Irresponsabi-
lidad” del apartado de “Correu” de la 
edició de octubre del 08640, me veo 
en la obligación de aclarar ciertos as-
pectos con los que no estoy de acuer-
do. Mi nombre es Esther y regento un 
bar en la calle Lluís Puigjaner en Los 
Closos. Mis más sinceras disculpas si 
las terrazas no les dejan descansar, 
pero tienen que entender que soy ma-
dre de tres hijos y tenemos que comer 

y como sabrán, del aire no se come. 
Me paso el día trabajando para poder 
pagar mis impuestos y obligaciones 
como todo ciudadano. Yo no he visto 
a niños que rompan los aspersores y 
demás, lo que sí tengo que recoger 
y fregar cada día la entrada de mi 
negocio ya que algunos dueños de 
perros son bastante incívicos, como 
que se ponen a regar las plantas a las 
8 de la tarde, mojando a mis clientes 
y muchas cosas más.
Jamás hemos tenido problemas con 
nadie y si en verano la gente sale a 
la calle es porque les apetece y los 
comerciantes vivimos de la gente. 
Así que agradecería a quien escribe 
el artículo una disculpa pues ha tra-
tado a los niños como salvajes y a los 
padres como que no se preocupan de 
sus hijos.
La calle es de todos y todos hemos 
sido niños y hemos jugado. Así que 
si tanto le molesta, creo que la solu-
ción es que se compre una casa en 
la montaña, pero solo. Disculpe mi 
atrevimiento, pero he de luchar por 
lo mío.
Esther Jiménez González

Agermanament
Del 4 al 7 d’octubre va tenir lloc la 
29 trobada de l’Agermanament entre 
Olesa i Weingarten. A la delegació ale-
manya no hi va volguer faltar el senyor 
Oskar Schneider, sempre present en 
tots els anys, malgrat la forta dismi-
nució de les seves facultats actuals. 
Potser serà aquesta l’última vegada. 

La seva esposa Gisela vol agrair públi-
cament les mostres d’atenció i afecte 
que varen rebre. En primer lloc a l’al-
calde d’Olesa, Salvador Prat, per les 
paraules de lloança envers l’Oskar i 
que varen motivar el reconeixement 
unànime de tots els assistents a la 
paellada. També als amics i coneguts 
d’Olesa que individualment li varen 
expressar el seu afecte, així com 
els amics de Collbató, Esparreguera, 
Martorell i Mataró, igualment presents 
en aquests dies.
Això fa que se sentin més motivats 
per continuar col·laborant activament 
en l’Agermanament Weingarten Olesa 
i per lo que diuen: “Auf Wiedersenh!” 
Tal com m’ho van manifestar, ho 
transmeto. Per la meva part, gràcies 
a tothom, també.
Benet Font

Sóc rica!
Molt de vosaltres us preguntareu què 
diu la Maria Mercè, si això no s’acostu-
ma a dir, però jo em sento amb la ne-
cessitat d’expressar-ho, però, compte, 
no em refereixo a una gran quantitat 
d’euros, no, no,  sinó als familiars, ve-
ïns, amics que en aquests jorns, quan 
m’ha mancat un xic més la salut, han 
estat al meu costat. Quan no els con-
testava als telèfons (fix o mòbil) es po-
saven en contacte l’un amb l’altre per 
assabentar-se d’on em trobava; com 
anècdota us puc explicar que algun 
marit va tenir de fer feines de la llar, 
perquè la seva esposa va voler venir 
amb mi fins a l’hospital. Telefonades 

Carrer Lluís Puigjaner als Closos  Foto: 08640
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Correu (cont.)
i visites no varen faltar-me. Algú pot 
negar que no sóc rica?
Envio un petó ben fort s totes aques-
tes persones que han demostrat que 
m’estimen de debò.
Maria Mercè Boada

Búsqueda
Me gustaría tener noticias de Blas 
Fraga Espelt, nacido en Salasadella 
hace aproximadamente 37 años. 
Sus padres se llamaban José Fraga 
Calduch y Josefa María Espelt Serrat 
y tiene una hermana llamada Fran-
cisca y un hermano (ya fallecido) 
llamado José. Por favor, si sabéis 
algo de él, por favor contestarme a 
nieves9998@hotmail.es ya que soy 
familiar directo. Se lo agradecería-
mos mucho.
M.N.F.E.

Taizé
Com ja és habitual, el “Grup de Taizé” 
de la Parròquia,  va  organitzar  la seva 
IX Anada a Taizé. Aquest any però hi 
anàrem el mes de setembre, concre-
tament els dies 8, 9, 10 i 11.
El dia 8, a les sis del matí, iniciàrem 
el nostre viatge en bus cap a la Bour-
gogne; no hi van haver incidències 
i arribarem a les cinc de la tarda a 
Cluny, des de on varem pujar a Taizé 
per celebrar la Pregària de la Llum; 
En arribar ens va sobtar trobar-n’hi 
tot de tràilers de diferents cadenes 
de televisió franceses i belgues, i es 
que estaven preparant el seu material 
perquè el diumenge seria retransmesa 
la Missa Dominical “en directe”, per 
varies cadenes franceses i belgues. 
Tot i aquest enrenou la Pregària de la 
Llum va ser perfecta, acollidora i re-

flexiva. El diumenge, la celebració de 
la missa es va veure una mica alterada 
per tot el rebombori de càmeres i pre-
sentadors, però va anar bé, a més un 
grup bastant nombrós de nosaltres va 
sortir per la TV francesa, i es pogueren 
veure  també per Internet a la web: 
“www. lejourduseigneur.fr.”
Des d’aquí començarem el camí de 
retorn, que varem aprofitar per fer 
diverses visites a Autun, encara que 
la més important va ser a Nevers, 
on poguérem visitar el Convent de 
les “Germanes de la Caritat de Ne-
vers”, ordre de religioses de la qual 
en fou servidora Santa Bernadette. 
En aquest convent ella va seguir la 
seva formació per integrar-se a les 
Germanes de la Caritat i dedicar-se 
a ajudar als més necessitats. Aquí 
ens va rebre la germana Isabelle que 
ens va acompanyar per les diverses 
dependències del Convent i ens va 
explicar com va transcórrer la vida 
de Santa Bernadette, i on es venera 
el seu cos incorrupte, a la capella. Però 
el més destacable d’aquesta visita , 
foren les paraules molt pedagògiques 
de la germana Isabelle, que ens va 
fer sentir a tots uns “éssers únics i 
especials”.
Des d’aquí seguirem el nostre camí 
de tornada, fent estada a Clermont 
Ferrand i visitàrem l’aqüeducte de Mi-
llau, magnifica obra d’enginyeria  que 
va dissenyar l’arquitecte Sir Norman 
Foster.  
Llavors varem fer la que seria la nostra 
darrera visita abans d’arribar a Olesa, 
parant al Grau D’Agde, un poblet molt 
bonic a la costa de la Provence, on 
varem tenir la sorpresa de que Mos-
sèn Esteve ens hi estava esperant, ja 

que ell no va poder acompanyar-nos 
en aquesta 9ª Anada a Taizé, i es va 
esforçar per passar al menys una es-
tona amb nosaltres, fent i desfent els 
450 quilòmetres de carretera que ens 
separaven, tot dinant i interessant-se 
per com havia anat el viatge.
La IX Anada a Taizé va ésser perfecta; 
Taizé em carrega les piles per poder 
seguir endavant: anar-hi es reconfor-
tant, i ja estic desitjant que arribi la 
propera anada. Taizé és pau i harmo-
nia, es retrobar-se  un mateix amb 
déu i amb els més propers.
Nuria Prats

Un toc d’atenció
Sóc un familiar d’un usuari de la resi-
dència Santa Oliva i voldria donar un 
toc d’atenció perquè sempre s’hem 
queixa del que donen per menjar. 
Jo no estic a les hores però sé que 
alguns avis han canviat de residència 
en vers al mateix. També perquè surt 
una mica car l’estància aquí.
Crec que els que manen haurien de 
pensar si ells quan siguin grans, els hi 
agradaria que els hi facin el mateix. 
Només pensant que la dita diu: “El 
que no vulguis per tu no ho vulguis 
per ningú”.
Crec que ho hauríeu de tenir una mica 
en compte. Voldria que penséssiu els 
que porteu la direcció, que esbrinéssiu 
el que està passant. Atentament,
M.G.B.

Dolor
Desde la Asociación de Propietarios 
Afectados por el ARE de Olesa de 
Montserrat, lamentamos el fallecimi-
ento de uno de nuestros asociados, 
Fernando Flores Caparros. También 
queremos expresar nuestro pesar y 

acompañar en estos difícles momen-
tos a los familiares y conocidos de 
nuestro querido socio al cual recor-
daremos siempre.
A.P.A. por el ARE

Multa
Me dirijo a ustedes para contarles un 
caso por si tienen interés en publi-
carlo. Con la dificultad que hay para 
aparcar cada día en Olesa, me pusi-
eron una multa por estar, según el 
agente, mal aparcado. La multa era 
de 100 euros. Confiando en el criterio 
de algún responsable, hice un recurso 
y lo entegué al Ayuntamiento. A los 
cinco meses me vino una sanción de 
222,40 euros por que encima tenia el 
20% de recargo.
Sin haberme contestado al recurso 
que entregué en el Ayuntamiento de 
Olesa de Montserrat, y pues, la pagué, 
pero con la mayor de las indignaciones 
posibles, les adjunto una foto, para 
que vean lo mal aparcado que estaba 
el coche. Gracias.
A.B.S.

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va el dret de publicar-les i resumir-les 
si és necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edici-
ons. 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

Vehicle multat  Foto: ABS

Visita espiritual Foto: CJ
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L’agenda del novembre

08640

Fins l’11 de novembre
Exposició “Aprenent del material”, un recorregut per l’obra 
escultòrica de l’artista olesà Miquel Grima Mora. Al local 
de la Fundació Agrícola Olesana, carrer Anselm Clavé, 88, 
davant de la Plaça de l’Oli.

Fins el 10 de desembre
Exposició “1.000 anys d’història a Olesa de Montserrat. El 
mil·lenari de la Parròquia”. A la Casa de Cultura.

Divendres 9
Va de concert! d’alumnes d’EMS i NM. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

Diumenge 11
25è aniversari de la Xarxa Olesa. Trobada i programació 
de la Xarxa. A les 11 h, al teatre La Passió. Organització: 
Grup Xarxa.

28è concurs de Teatre Vila d’Olesa. “E. R. Actrius”, amb 
el grup Sala Cabanyes de Mataró. A les 18 h, a la UEC.

Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 18 h, al teatre 
El Casal. Organització: ACF Olesa Sardanista i El Casal.

Dijous 15
Segon Congrés del Càncer de Mama, amb la participació 
d’oncòlegs destacats i la presència del Conseller de Salut 
de la Generalitat, Sr. Boi Ruíz. A les 17.30 h, al teatre La 
Passió. Organització: Ariadna.

Divendres 16
Hora del conte: “Contes dins una ampolla”, amb Santi 
Rovira. A les 18 h, a la Biblioteca. 

Dissabte 17
Taller d’iniciació als escacs, adreçat a nens i nenes d’entre 
6 i 12 anys, amb professors del Club d’Escacs d’Olesa. A 
les 10:30 h, a la Biblioteca.

Dilluns 19
Jam session. A les 21 h, a la Casa de Cultura. Organitza-
ció: Escola Municipal de Música.

Divendres 23
Conferència “Com afrontar el càncer” a càrrec de Mercè 
Cascante. A les 18.30 h a la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Ariadna.

Teatre: “El titot”, de la companyia “Apassionats”, dirigida 
per Jaume Mallofré. Obra produïda per La Passió. A les 
22 h, al teatre La Passió.

Presentació del llibre “Retorn al sol”, de J. M. Francès, 
amb el seu editor, Jordi Solé i Camardons. No és un llibre 
qualsevol. Es presentarà la primera novel·la de ciència-
ficció escrita en català, que data del 1936 i que passa, 
increïblement, a la ciutat subterrània de Subolesa, avui 
coneguda com Olesa de Montserrat. A les 19 h, a la Bibli-
oteca. Organització: L’Arrel Acció Cultural i Biblioteca.

Dissabte 24
Club de lectura de novel·la negra, amb “La tumba negra”, 
d’Ahmet Ümid. A les 11 h, a la Biblioteca.

Teatre: “Les noces de Fígaro”, de C. de Beaumarchais, 
amb el Grup de Teatre de la UEC d’Olesa. A les 22 h, a 
la UEC.

Teatre: “El titot”, de la companyia “Apassionats”, dirigida 
per Jaume Mallofré. Obra produïda per La Passió. A les 
22 h, al teatre La Passió.

Diumenge 25
Teatre: “Les noces de Fígaro”, de C. de Beaumarchais, 
amb el Grup de Teatre de la UEC d’Olesa. A les 18 h, a 
la UEC.

Cinema infantil i d’autor. A les 17 h i a les 19 h, al teatre 
El Casal. Organització Cinema Casal.

Divendres 30
Cicle de xerrades: “Problemes de memòria i la seva es-
timulació”, a càrrec d’Astrid Llorens Willems, psicòloga i 
màster en psicogeriatria. A les 19.30 h, a la UEC. Orga-
nització: UEC Olesa.

Club de lectura general: “L’agulla daurada”, de Montserrat 
Roig. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són 
enviades per les entitats i associacions organitzadores. 
La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions 
dels programes o de canvis d’última hora.
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En Petit Comitè
Esquerra
Amb motiu de les properes eleccions 
de la Generalitat de Catalunya del pro-
per 25 de novembre, la secció local 
d’ERC d’Olesa de Montserrat, volem 
fer-vos partícips dels actes que ja 
hem començat i dels que anirem fent 
per poder explicar i comentar junts el 
nostre projecte, un projecte que té en 
compte el passat d’on venim, que té 
en compte el difícil present que vivim 
i, sobre tot, un projecte de futur, que 
volem que esdevingui el nostre futur, 
el futur dels nostres, en una Catalunya 
Independent.
El passat 30 d’octubre, vam rebre la 
visita de l’alcalde de Sant Pere de To-
relló, Jordi Fàbregas, promotor de la 
moció per declarar el seu ajuntament 
“territori lliure”, una iniciativa a la qual 
s’hi han anat sumant molts més ajun-
taments a posteriori i desitgem que 
definitivament també el nostre.
D’altre banda, i després de l’èxit de la 
trobada a la Casa de Cultura amb el 
diputat d’ERC al Congrés, Joan Tardà, i 
davant la petició de molta gent perquè 
tornés a venir, el dia 17 de novembre 
a les 12 hores gaudirem de la seva 
presència amb un vermut-xerrada als 
Salistes d’Olesa un altre cop.
També, en els propers dies, instal-
larem una carpa on col·laborarem amb 
la campanya “Dóna la cara per la inde-
pendència”, acte del qual confirmarem 
dia i lloc molt aviat, mitjançant cartells 
informatius i xarxes socials.
Des d’ERC pensem que aquestes elec-
cions són les més importants dels dar-
rers temps, en les quals ens juguem el 
futur social i econòmic de Catalunya. 
Ens hi juguem la independència. Ara 
no podem fallar, no podem deixar 
que guanyin les retallades socials, 
no podem permetre que CiU faci cap 
pas enrere, no podem perdre aquesta 
oportunitat, una ocasió que els que 
ens han deixat no podran gaudir però 
que la resta tenim l’obligació, la il-
lusió i la força per tirar endavant. Si 
et sents d’esquerres, republicà i vols 
la independència del nostre poble, no 
ho dubtis, el 25 de novembre, ERC. 
Visca Catalunya lliure!
ERC Olesa

Comissió Executiva
El passat dimarts 9 d’octubre es va 
celebrar una reunió al local de Conver-
gència i Unió a la plaça de les Fonts, 
on es va tractar la necessitat de cons-
tituir la Comissió Executiva Local de la 
Federació Convergència i Unió. Fetes 

les deliberacions prèvies oportunes i 
amb el consens de tots el assistents, 
s’aprovà la constitució de la Comissió 
Executiva Local de la Federació Con-
vergència i Unió, que estarà formada 
pels membres següents: Rafael Gal-
ván (President, CDC); Joan-Miquel 
Graell (Vicepresident, UDC); Domènec 
Paloma, Joan Sanahuja, David P. Cas-
tells, Patrícia Velasco i Jordi Dalmases 
(CDC), i Mercè Jou, Josep Arévalo i 
Mireia Cañadell (UDC), vocals.
Posteriorment, es van tractar temes 
relacionats amb el funcionament i 
l’organització de la campanya per les 
eleccions del proper 25 de novembre, 
en la qual la nova Comissió Executiva 
tindrà un paper important a l’hora de 
transmetre els missatges de campa-
nya a la militància i a tots els olesans 
i olesanes. 
CiU Olesa

L’Assemblea Nacional 
Catalana i la 
transversalitat
Durant els darrers dotze mesos, uns 
quants olesans i olesanes indepen-
dentistes no adscrits a cap formació 
política o, aquells que formant part 
d’algun partit, actuen a títol totalment 
individual, ens trobem sovint per orga-
nitzar actes per tal de difondre entre 
la població els arguments per anar cap 
a la constitució de l’estat propi per a 
Catalunya i sumar-hi gent.
Tenim molta sort que a Olesa, des de 
l’Ajuntament fins a la més modesta 
de les entitats, passant pels partits i 
entitats que treballen específicament 
per a l’alliberament nacional del nostre 
país, estan activíssims i no ha calgut 
que, com ha passat en altres indrets, 
l’ANC a Olesa hagi hagut de fer so-
breesforços.
Des dels inicis, en què dues persones 
van anar fent contactes per impulsar 
la creació del Montserratí per la Inde-
pendència, i fins la gran manifestació 
de l’Onze de Setembre, en què Olesap
erlaindependència.cat va encarregar-
se de l’organització dels autocars, han 
passat uns mesos d’intensa activitat 
i, finalment, el poble ens ha desbor-
dat. El full de ruta de l’ANC ha quedat 
superat pels esdeveniments i no hem 
estat exempts de moments d’estrès, 
precipitacions, errors i malentesos que 
creiem que són propis més d’aquests 
moments històrics que estem vivint, 
que no pas d’afanys de protagonisme 
que l’assemblea, per definició, no pot 
tenir.
Vindran dies difícils, molt difícils, en 

què els dirigents polítics espanyols 
ens voldran afeblir; en què els diri-
gents polítics catalans dubtaran i es 
barallaran per les regnes del prota-
gonisme; en què molts grups polítics 
independentistes ens demanaran el 
vot o voldran més relleu per al seu 
projecte propi. Doncs bé: això com-
plicarà la feina d’aquells que, des de la 
més estricta independència ideològica 
i política, treballem no pas per l’As-
semblea Nacional Catalana, sinó per 
la independència de Catalunya des de 
dins de l’Assemblea Nacional Catala-
na, com una eina d’influència, però 
al marge del garbuix partidista. Molt 
coratge i molta força per a tothom. 
Visca la terra lliure!
Olesaperlaindependència.cat
Assemblea Nacional Catalana

Respostes clares davant 
els missatges de la por
El proper 25 de novembre hi ha con-
vocades eleccions al Parlament de 
Catalunya, en les quals, entre d’altres 
aspectes també molt importants, el 
que es plantejarà als electors és si vo-
len o no que se celebri un referèndum 
o consulta d’autodeterminació. És a 
dir, les persones que no tenen por a 
la democràcia en majúscules hauran 
d’escollir, d’entre tots els partits que 
s’hi presenten, aquells que defensem 
que siguin els catalans qui decideixin, 
a través d’una votació que es farà en 
els propers 4 anys, i no ara, si volen o 
no que Catalunya sigui un estat propi 
dins de la Unió Europea (UE).
Hi ha forces polítiques que no volen 
que el poble decideixi i, com que no 
tenen més arguments, utilitzen la por i 
l’engany, per intentar que aquells que, 
com CiU, defensem la consulta no ob-
tinguem una majoria contundent.
Anem a respondre les preguntes que 
avui poden tenir els nostres convila-
tans: 
• Catalunya, que és viable com a nou 
estat d’Europa, seguirà tenint l’euro 
com a moneda. L’euro depassa la re-
alitat de la UE. De fet, la zona Euro 
inclou 17 països dels 27 membres de 
la UE. A més hi ha 6 països que fan 
servir l’euro com a única moneda i no 
són membre de la UE: Montenegro, 
Kosovo, Andorra, Mònaco, San Marino 
i Ciutat del Vaticà.
• Les pensions dels jubilats catalans 
estarien completament assegurades. 
Les pensions a l’Estat espanyol funcio-
nen per un sistema que s’anomena de 
repartiment, que vol dir que els diners 

que s’obtenen a partir de les cotitza-
cions de les persones que treballen 
a dia d’avui serveixen per pagar les 
pensions de les persones que estan 
jubilades a dia d’avui. 
• Les prestacions d’atur també esta-
rien assegurades. Però el més impor-
tant és que segurament se’n pagarien 
de menys perquè hi ha menys atur. Si 
Catalunya esdevingués un nou estat 
d’Europa, la seguretat social catalana 
tindria recursos suficients per garan-
tir el pagament de totes les pensions, 
subsidis d’atur i altres prestacions.
• El castellà continuarà mantenint l’es-
tatus de llengua cooficial. La llengua 
pròpia de Catalunya és el català. Com 
a tal, té el caràcter de llengua oficial. 
Per aquest motiu, és la llengua d’ús 
normal i preferent de les adminis-
tracions públiques i dels mitjans de 
comunicació públics de Catalunya i és 
la llengua emprada com a vehicular i 
d’aprenentatge en l’ensenyament. De 
la mateixa manera, l’escola catalana 
intensificarà els seus esforços en el 
coneixement de l’anglès, amb l’objec-
tiu d’estendre’n el seu ús efectiu entre 
tots els escolars.
• La cohesió social està garantida. El 
president Mas ha afirmat que aquesta 
transició nacional estarà avalada pel 
suport d’una àmplia majoria de la ciu-
tadania, fet que garantirà que el nucli 
del país estarà cohesionat. A més, 
aquesta cohesió es garanteix com ho 
hem fet sempre: treballant cada dia, 
amb respecte per les idees i orígens de 
tothom, i sense excloure a ningú. 
• El camí de Catalunya cap a l’estat 
propi no es planteja en termes de rup-
tura ni de batalles cruentes ni d’adéus 
a Espanya. La relació amb el poble 
d’Espanya serà de total normalitat i 
milloraria la relació amb el Govern Es-
panyol al poder parlar de tu a tu i en 
igualtat de condicions. Cal remarcar 
que no hi hauria fronteres físiques, 
perquè estarem en el marc europeu. 
És més, hi haurà total llibertat de cir-
culació per a les persones, els béns 
i els capitals. No hi haurà cap tracte 
discriminatori respecte productes 
espanyols. Des de Catalunya no ens 
oposaríem a que hi haguessin conciu-
tadans que optessin per la doble naci-
onalitat. Per tant, canvis pràctics en la 
relació amb l’Estat no n’hi haurien.
CiU d’Olesa

PD: Podeu enviar els vostres escrits 
a: periodic08640@hotmail.com i pre-
guem que no superin les 30 ratlles.
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LLUM	VERDA	PER	DESENVOLUPAR	EL	PROJECTE			“OLESA,	AIGUA	SEGLE	XXI”

En	el	Ple	Consistorial	del	dia	19	d’octubre	de	2012,	va	quedar	aprovada	la	proposta	de	la	Regidoria	de	
Territori	i	Urbanisme,	que	recollia	les	peticions	fetes	en	el	transcurs	dels	anys:	2009,	2011	i	2012,	amb	els	
vots	favorables	de:	Bloc	Olesà;	Partit	dels	Socialistes	de	Catalunya	(PSC);	Esquerra	Republicana	(ERC);	
Entesa	dels	Olesans;	Plataforma	per	Catalunya	(PXC).	Abstencions:	Convergència		i	Unió	(CiU);	Partit	
Popular	(PP).

La	proposta	aprovada,	modifica	l’article	3	del	plec	de	condicions	tècniques	facultatives		i		econòmiques	
administratives	particulars,	que		regeixen	la	concessió	administrativa	de	l’explotació		del	servei	municipal	
d’abastament	i	distribució	d’aigua	potable	del	municipi.

La	CMO	agraeix	a	tots	els	Regidors	i	a	l’Equip	de	Govern	per	portar	al	Ple	la	proposta	de	la	Regidoria	
de	Territori	i	Urbanisme.

La	COMUNITAT	MINERA	OLESANA	SCCLt.	assumirà	les	tasques	d’explotació,	de	conservació	i	manteniment	
de:	La	Mina	que	porta	aigua	a	la	Font	de	Ventura	i	Gasol;	la	Mina	de	Santa	Oliva,	que	dóna	aigua	a	la	Plaça	
de	les	Fonts	i	a	la	Font	de	la	Plaça	del	Reverent	Massana.	Tasques		que	en	part,	ja	desenvolupava	la	CMO.	
Ara	s’amplia	amb:	La	font	de	Vilapou;	el	Pou	del	Pentinat	(Plaça	de	l’Oli,	antiga	sínia);	i	la	resta	de	fonts	o	
aprofitaments	que	resulten	de	l’Estudi	Hidrològic	del	terme	municipal,	elaborat		l’any	1988.

La	CMO	ha	conformat	un	Projecte	que	ha	anomenat	“OLESA,	AIGUA		SEGLE	XXI”		és	un	Projecte	de	
futur,	que	engloba	diferents	objectius,	tots	ells	pensant	en	l’economia	sostenible	i	el	canvi	climàtic.	Els	
objectius	relacionats	amb	l’aigua	són:	millorar	la	qualitat	organolèptica	de	l’aigua	de	boca;	Elaborar	un	Pla	
de	Contingència,	en	cas	de	no	poder	extreure	aigua	del	riu,	per	contaminació	salina,	o	altre	contaminat	
i,	en	cas	d’inundació	de	l’espai	fluvial	de	la	zona	on	està	ubicada	l’ETAP,	produïda	per	una	riuada	com	les	
que	van	succeir	els	anys:	1940,	1962,	1971,	1992,	2000;	Portar	l’aigua	de	la	Plaça	de	les	Fonts	a	diferents	
barris	d’Olesa;	Recuperar	la	Font	d’En	Roure,	fent-la	potable,	etc.	També	és	vol	desenvolupar	la	Instal·lació	
d’Energies	renovables,	per	l’autoconsum,	(balanç	net)	atès	que,	l’aigua	i	l’energia	han	de	ser	respectuoses	
amb	el	seu	entorn,	procurant	que	la	gestió	sigui	directa	i	propera..

Olesa	té	una	riquesa	en	aigua	que	hem	de	saber	gestionar	en	bé	de	tots	els	olesans	i	olesanes.	
La	CMO		demana	que	els	olesans	i	olesanes	es	facin	seu	aquest	projecte,	participant-t’hi.

Per	a	la	CMO	s’obren	nous	camins,	els	socis,	han	de	recolzar	el	Projecte	tenint	el	ple	coneixement		que	la	
gestió	de	l’aigua,	en	un	futur	molt	proper,	serà	cabdal	per	al	desenvolupament	dels	pobles.
																																																																																								
La	CMO,	amb	representació	de	tots	els	socis	i	sòcies,	autogestionem	el	Servei	d’Aigua.	Tenim	atorgades	unes	
Concessions	que	ens	asseguren	el	nostre	propi	subministrament,	sense	que	hàgim	de	dependre	d’empreses	

externes,	que	tenen	per	objectiu,	obtenir	uns	òptims	resultats		econòmics,		en	la	gestió	de	l’aigua.

El	resultat	que	vol	assolir	la	CMO,	no	és	el	guany	econòmic,	la	gestió	no	se	sustenta	amb	la	venda	de	metres	
cúbics,		si	no,		en	donar	un	servei		essencial		aplicant	l’economia		social,	que	beneficia		a	tots	els	seus	socis	
i	sòcies.	Creiem	que	un	bé	públic,	com	és	l’aigua,	que	es	gestiona	per	concessió	Administrativa	(mercat	
captiu)	no	és	l’espai	econòmic	per	a	les	grans	empreses	nacionals	i	multinacionals	que	fan	el	seu	negoci	i	
l’Administració	aprofita	per	aplicar-hi	unes	cargues	fiscals		que	no	reverteixen,	totes,	en	la	sostenibilitat,	
ni	la	qualitat	del	medi,	ni	de	l’aigua.

Totes	aquestes	accions	i	projectes	han	d’engrescar	als	olesans	i	olesanes,	atès	que	les	accions	que	
emprenguem	ara,	seran	en	benefici	de	les	properes	generacions,	només	cal	veure	com	hem	desenvolupat,	
entre	tots	la	CMO,	una	Societat	que	després	de	144	anys	està	més	viva	que	mai,	assegurant	la	continuïtat	
del	servei	d’aigua,	amb	qualitat	i	preu	ajustat.
“No	hem	de	treballar	perquè	ens	agraeixin	o	felicitin	pel	què	fem.	Però	si	que	hem	de	tenir	el	convenciment		
que	el	nostre	treball	és	per	a	les	persones	agraïdes”.

LA	CMO	COMUNICA	A	TOTS	ELS	SOCIS	I	SÒCIES	UN	NOU	PROJECTE	DE	GESTIÓ.

En	el	primer	trimestre	de	2013,	serà	obligació	tornar	a	contractar	el	subministrament	elèctric,	de	tipus	
domèstic	que	es	troba	entre	el	factor	de	potència		de	3	kW	a	10	kW.

Aquesta	nova	normativa	del	“Ministerio	de	Industria”	elimina	les	tarifes		d’últim	recurs	i	obliga	a	tots	els	
usuaris	a	contractar	el	subministrament	a	les	empreses	comercialitzadores	elèctriques		que		comprin		en	
el	Mercat		lliure	elèctric.	S'haurà	d'escollir	la	companyia	subministradora.

Això	dóna	l’oportunitat	a	la	CMO,	tal	com	es	va	explicar	en	l’	Assemblea	General	on	es	van	ampliar	els	
Estatuts	Socials,	a	poder	desenvolupar	la	gestió	de	facturar	energia	elèctrica	als	seus	socis	i	sòcies.		

S’està	gestionant	la	possibilitat	de	fer	la	contractació	del	subministrament	Elèctric	per	mitjà	de	la	
COMUNITAT,	aprofitant	els	avantatges	de	preu,	servei	i	proximitat	que	tenim	amb	els	consumidors.

A	mesura	que	s’acosti	aquest	canvi,	obligat,	us	mantindrem	informats,	fent	reunions	informatives	i	
comunicacions	directes	a	cada	soci.

La	CMO	està	al	vostre	servei.

Joan	Arévalo	i	Vilà
President

Guaita

08640

Segons la Llei General d’Educació de 1970, l’Educació General Bàsica consistia en 8 cursos d’escolarització obligatòria dividits en tres cicles (inicial, mitjà 
i superior). Un cop finalitzat l’ensenyament bàsic existien dos camins: FP i BUP. El Batxillerat Unificat Polivalent (BUP), de tres anys de durada, eren els 
estudis secundaris posteriors a l’EGB. Posteriorment es realitzava el Curs d’Orientació Universitària (COU) com a últim pas abans de començar estudis 
universitaris. Aquest sistema educatiu va ser derogat el 1990. Perquè aquest cartell, si bé indica on és l’IES Daniel Blanxart, fa 12 anys que en demana 
l'actualització.

Foto: 08640
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La pubilla del novembre Esport olesà
Facebook i futbol
“Futbol Sala CM Jimsa & Wood Amy” 
és el nom d’un equip de futbol sala 
de la Lliga Popular d’Olesa. Han creat 
una pàgina de Facebook amb el ma-
teix nom de l’equip, on podeu trobar 
actualitzacions setmanals de la com-
petició: el calendari, classificacions, 
reportatges als jugadors, vídeos i 
fotos dels partits jugats, etc. Si voleu 
contactar amb ells, el contacte és 
l’Albert (albertasj@hotmail.es).

Sense entrenador
Jose Antonio Montes no seguirà al 
CF Olesa. El tècnic s’ha vist abocat 
a prendre aquesta decisió degut als 
grans problemes econòmics que està 
patint l’entitat i que li han impedit 
percebre cap de les mensualitats des 
de l’inici de la pretemporada. Tampoc 
continuarà Ivan Rodríguez “Ivo”, 2n 
entrenador de l’equip i coordinador 
dels  equips base.
Els greus problemes econòmics de 
l’entitat han impedit que ells pogues-
sin rebre allò que se’ls hi havia promès 
a principis de temporada, i després de 

mantenir la dedicació i professionali-
tat fins l’últim moment, no han pogut 
seguir en aquesta situació. El club 
els hi vol agrair la feina feta aquests 
mesos i desitjar molta sort en els 
seus propers projectes personals i 
professionals.
El problema majúscul és que la mar-
xa del Montes i Ivo provocarà, molt 
presumiblement, la marxa d’un gran 
nombre dels actuals jugadors que 
actualment conformen la primera 
plantilla de l’entitat. Es desconeix, 
en aquests moments, qui seran els 
integrants de l’equip en les properes 
setmanes.

Pòdiums per al CPA 
Olesa
El cap de setmana del 20 i 21 d’oc-
tubre, set patinadores olesanes van 
prendre part a la Final d’Interclubs 
de la territorial de Barcelona, amb 
resultats excel·lents. 
La competició, que va tenir lloc a 
Cerdanyola del Vallès, va desenvo-
lupar-se durant tot el cap de setma-
na. El dissabte 20, Mireia Estupiñà 

La Maria Duocastella Sanchez és una jove olesana de 18 anys que estudia 
Pedagotia a la Universitat de Barcelona. Participa en diverses entitats d’Olesa 
relacionades amb l’educació en el lleure: és cap a l’Agrupament Escolta Sant 
Bernat de Claravall (el CAU), fa de monitora voluntària a l’Esplai Espantaocells 
i a les colònies d’estiu del Daina Isard. Quan disposa de temps lliure li agrada 
estar amb les seves amigues.

L’equip “facebooker”  Foto: JE

Foto: 08640
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Esport olesà (cont.)
i Laia Guàrdia van assolir el primer 
i el segon lloc de la classificació de 
Solo Dance en la categoria d’Iniciació 
C. En modalitat lliure, Júlia Puertas 
va quedar sotscampiona d’Iniciació 
B, victòria que la classifica per a 
la Copa Catalana i la converteix en 
la primera patinadora del CPA que 
traspassa l’àmbit de la Territorial de 
Barcelona. 
Diumenge, Júlia Quer va ocupar 
la tercera plaça del pòdium en la 
categoria de Certificat de Figures 
Obligatòries. Un bon premi per a 
la patinadora que, amb aquest èxit, 
s’acomiada de la competició en mo-
dalitat individual. 
Les altres finalistes van fer també 
un bon paper, atesa la gran compe-
tència que hi havia a la final. Tània 
Pastor va quedar en cinquè lloc en 
Solo Dance, i Laia Cantarell i Laura 
Asensio van ser novena i onzena de 
Figures Obligatòries d’Iniciació C i A 
respectivament. 

Tir Arc Olesa
A la primera jornada de sala de la 
Lliga Catalana a Palafrugell, els ar-
quers del Tir Arc Olesa van obtenir 
set guardons (3 primers llocs, dos 
segons i dos tercers. En arc recorbat 
de base els millors resultats han estat 
pels arquers del TAO; en cadet femení 
Ariana Pla amb 471 punts va ser la 
guanyadora. En infantil, Mar Granero 
fa el rècord propi amb 498 punts i 
en arc compost cadet, Ramon Raluy 
guanya amb 524 punts. Els segons 

llocs van ser per al més petit, Roc 
Rubio García, que suma 196 punts i 
per a Arnau Granero, que suma 260 
punts en benjamins. En cadet mascu-
lí, Jaume Abayà va acabar tercer amb 
485 punts. En sènior arc compost, 
Manel Souto finalitza 3r amb una 
bona marca, 563 punts, i a tan sols 
2 punts del segon classificat. També 
cal destacar el debut d’Alejandro 
Fernández en arc tradicional que es 
queda a les portes del tercer lloc en 
aconseguir 156 punts, a 14 punts del 

tercer lloc. 

Club Olesa Patí
Ha començat la temporada d’hoquei 
patins al Club Olesa Patí amb onze 
equips en competició federada. Una 
competició marcada per la igualtat 
intensa dels equips en lluita en les di-
ferents categories, fet que altres anys 
no s’havia vist a un nivell tant global. 
Els equips femenins no han pogut 
classificar-se a la Copa de la Lliga, 
tot i que per resultats molt ajustats. 

Ara comencen la lliga regular marca-
da per l’ascens del segon equip a 1ª 
Catalana, on les dificultats per obtenir 
un bon resultat seran grans. 
Mentre els equips de base estan 
obtenint molt bons resultats fins el 
moment, les possibilitats per accedir 
a la Lliga Preferent que s’inicia el 
gener son molt bones.
Pel que fa als equips sèniors, els nois, 
tot i tenir uns inicis irregulars, han 
començat a entrar en joc i s’han col-
locat a la zona mitja de la taula de 
2ª Catalana, i és que malgrat algunes 
derrotes, el joc i l’espectacle estan 
assegurats. Per altra banda, les noies 
de la Categoria Nacional Catalana en-
cara no han pogut guanyar, amb una 
derrota davant l’Sferic de Terrassa i 
un empat amb el Sant Feliu de Co-
dines. Caldrà veure com evoluciona 
la lliga en aquesta màxima categoria 
de Catalunya.
Cal destacar també l’elevada parti-
cipació de nens i nenes que s’estan 
formant a l’escola d’hoquei, on estan 
aprenent a patinar i sembren un bon 
viver de jugadors que seran el futur 
del club.

Fe de errates
A la passada edició del periòdic, a 
la secció d’esports “Tir amb Arc” 
hem publicat el nom de l’arquer “Roc 
Garcia” en comptes de “Roc Rubio 
García”, i va quedar 4t i no 5è. Rec-
tificat.

08640

Els tiradors olesans  Foto: JLA

Júlia Puertas, segona classificada de Lliure B      Foto: CPA Júlia Quer, 3a en F.O. Certificat Foto: CPA Mireia i Laia, primera i segona de Solo Dance C  Foto: CPA
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Empreses i serveis
Nova web
Factor de Comunicació estrena nou 
web (www.factorde.com) i els podeu 
seguir al Facebook (www.facebook.com/
factordecomunicacion) i també al Twit-
ter (@factorde). I des del passat mes 
d’octubre ofereixen els “Diàlegs amb la 
xarxa”, els monogràfics d’una tarda a la 
setmana per conèixer més a fons què 
ofereixen les xarxes socials. 

Escolàpies
L’escola Escolàpies ha millorat el servei 
de menjador que ofereix als seus alum-
nes traslladant aquest servei a les prò-
pies instal·lacions del seu centre. Aquest 
canvi ha permès que, des de l’inici de 
curs, un centenar de nens i nenes no 
hagin hagut de sortir de l’edifici, evitant 
que hagin d’anar pels carrers del Casc 
Antic, que es puguin mullar durant els 
trasllats els dies de pluja i que sigui me-
nor el temps d’espera per anar al pati 
després de dinar.
En la línia de l’atenció personalitzada 
que ofereix l’escola, els nens i nenes 
són atesos pel personal estable del propi 
centre que, per tant, els coneixen bé des 
del punt de vista alimentari.
L’altra novetat són les classes de con-
versa en anglès amb el Clark, un jove i 
simpàtic canadenc que s’ha convertit en 
el nou professor d’auxiliar de conversa 
en aquesta llengua.
Amb la intenció de potenciar l’ús de 
l’anglès d’una manera pràctica i a tra-
vés d’un angloparlant nadiu, el Clark fa 
“Speaking” des de P3 a 4t d’ESO (mit-
jançant diferents activitats depenent de 
l’edat dels alumnes).
Aquesta és una de les quatre mesures 
que l’escola Escolàpies ha dut a terme 
per tal d’estimular l’ús de l’anglès al 
centre. Altres propostes en el marc de 
l’educació secundària són la realització 
d’una estada setmanal a Anglaterra, 
les convivències amb monitors nadius 
britànics en anys alterns i la preparació 

per a les proves oficials (KET i PET) de 
la Universitat de Cambridge.

D’Orient
“Decoració Oriental Alice” és el nom 
de una nova botiga a Olesa, on podràs 
trobar tot el necessari per a tindre a 
casa el teu propi espai per a relaxar-
te. Ofereixen budes, pedres de xacres, 
bols tibetans, talismans celtes, encens, 
llampares, símbols del feng-shui, tot 
sota l’assesorament d’Isabel, que a més 
a més, fa Reiki i Tarot. Està al carrer 
Lluís Puigjaner, 33 i el telèfon és el 93 
778 2327.

Ara ve Nadal...
Aquests dies que s’acosten solen ser 
motiu de grans celebracions, i ens és 
impossible imaginar-los sense els àpats 
corresponents, que també solen ser 
grans en número de calories.
Per prevenir un possible augment de pes 

durant les festes, a Boré han organitzat 
una xerrada gratuïta el proper dilluns 3 
de desembre a les 19.30 h, amb la nutri-
cionista Patrícia Balaguer, que explicarà 
quina hauria de ser l’alimentació ideal 
durant aquests dies. Posteriorment, 
el dilluns 17 de desembre, de 19.30 a 
21 h, realitzaren un taller de Cuina de 
Nadal, amb propostes d’àpats originals 
i saludables, amb els que podrem sor-
prendre els convidats i gaudir del menjar 
sense passar-nos amb les calories. Us hi 
esperem! Estan al Passeig del Progrés, 
21, telèfon 93 778 1951.

Cal Montoro
A principios de junio se inauguró en 
Olesa un nuevo restaurante en la zona 
de Sant Bernat-Los Closos. Se trata de 
“Cal Montoro” donde funcionaba el bar 
Stop y propiedad de Pedro Montoro, que 
lleva 34 años ininterrumpidos en el sec-
tor de la hostelería. Ahora ha dedicado 

un pequeño espacio para la restauración 
en la calle Argelines, 100. El horario es 
de martes a sábados (lunes, cerrado) 
y de noche, también las vísperas de 
fiestas. El teléfono para reservas es el 
93 775 7599.

20 anys
A&R Complements Bàsics celebra 20 
anys al vostre servei. Des d’aquest es-
pai volen agrair a tots els seus clients la 
seva fidelitat i confiança i aposten per 
seguir treballant per atendre les vos-
tres necessitats. La botiga és al carrer 
Anselm Clavé, 78, tel. 93 778 41 88.

Trasllat
La papereria i llibreria Literator es tras-
llada a partir del 20 de novembre. Estarà 
al carrer Lluís Puigjaner, 16, davant de 
Correus.

Tastets
Aquest és el nom del restaurant i bar 
que va obrir les seves portes el passat 
17 de juliol. És un nou restaurant que 
ofereix gran varietat de tapes, pizzes 
elaborades artesanalment, hambur-
gueses de qualitat, llesques XL i moltes 
altres especialitats, com suggeriments 
a la carta, menús especials per a grups 
i aniversaris i pizzes per emportar (en 
local). A més a més, s’ofereixen vins i 
caves a copes i menús diaris (de dilluns 
a dissabtes). Tot això en un ambient 
acollidor, en el que desprès podràs 
gaudir de còctels i gintònics al mateix 
local. Estan al carrer Salvador Casas, 
33 (davant l’Ajuntament), de dilluns a 
dissabtes, tot el dia.

L’Estudi
El Centre d’Arts Musicals L’Estudi, com 
a centre registrat del Trinity College 
de Londres, ha presentat els primers 
alumnes als exàmens de diferents ni-
vells d’aquesta universitat, obtenint uns 
resultats excel·lents. Al mes d’octubre 

Un canadenc a Olesa  Foto: EO
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es va fer l’entrega dels diplomes que 
permetran tenir punts per sumar crèdits 
dins el Pla Bolonya i un reconeixement 
internacional als alumnes: Cristian Al-
varez, Marc Amat, Queralt Amat, Mireia 
Caballero, Adrià Montoro, Gerard Ribas, 
Joan Rodriguez, Marc Soriano i Miquel A. 
Über. L’escola agraeix a tots ells la seva 
dedicació i estudi.

Klaketa
L’agència de representacions “La Kla-
keta” cerca gent de diferents ètnies, 
edats i disciplines per incorporar-se al 
seu equip de treball. No cal ser profes-
sional. Pels interessats, el telèfon és el 
93 778 2351, a partir de les 16.30 h o 
per mail a: info@laklaketa.com

Calendari
Com cada any i des de fa 7 anys, l’equip 
del 08640 prepara el calendari a bene-
fici de l’Associació Prodisminuits. La 
temàtica d’aquest any serà les festes 
locals a Olesa i es podrà comprar a les 
botigues i entitats del poble a partir del 
7 de desembre.

Miserables
A partir del 12 de novembre es posaran 
a la venda les entrades per a les funcions 
de l’espectacle “Los Miserables” el 15 i 
16 de desembre, al teatre La Passió. Es 
podran adquirir les entrades a la secre-
taria de La Passió o a Teleentrada.

Conscienciació corporal
Algunes teràpies/tècniques de conscien-
ciació corporal -com el Tai-txi, Pilates, 
Ioga o el Feldenkrais- no només ens 

ajuden a millorar les lesions o desordres 
de tipus muscular i/o esquelètic, sinó 
que tenen una influència directa en la 
disminució del grau d’angoixa i estrès. 
Demostra una millora en la capacitat de 
concentració, l’estat físic i en el grau 
de tranquil·litat d’ aquelles persones -
infants i adults- que les practiquen amb 
regularitat.
A l’ITH trobaràs un ventall de teràpies i 
activitats físiques que t’ajudaran a des-
envolupar la conscienciació corporal i a 
millorar la qualitat de vida. Vine i t’in-
formarem sense compromís! El telèfon 
és el 633 820 119.

La tasketa
Aquest és el nom de la tradicional “Pa-
nera d’Olesa” dels Clossos. Els seus 
amos, Esther i Jose, ofereixen, a més 
de tot tipus de pa i pastes artesanals 
com sempre, un gran assortit de tapes 
i entrepans especials. Són al carrer Lluís 
Puigjaner, 46, local 2 i el telèfon és el 

93 778 5523. També els podràs trobar 
al Facebook (“La Tasketa”).

Exposició
Fins l’11 de novembre es podrà visitar 
l’exposició “Aprenent del material”, un 
recorregut per l’obra escultòrica de 
l’artista olesà Miquel Grima Mora. A la 
inauguració, el passat 1 de novembre, 
va assistir-hi molta gent que volia co-
nèixer de primera mà les obres d’aquest 
genial artista. És al local de la Funda-
ció Agrícola Olesana, al carrer Anselm 
Clavé, 88, davant de la Plaça de l’Oli. 
Enhorabona!

Casas descans
A partir del proper 26 de novembre, la 
tradicional botiga “Casas descans” es 
trasllada a l’avinguda Francesc Macià, 
88, on ja hi ha Mobles Casas.
Amb motiu d’aquest trasllat, conviden a 
visitar la nova exposició amb les últimes 
tendències en el món del descans i a 
assistir a l’acte de presentació de la nova 
col·lecció Astral Nature, uns equips de 
descans exclusius i 100 % saludables, 
dissenyats a base de materials naturals, 
que tindrà lloc el 30 de noviembre a les 
19 h. S’obsequiarà els assistents amb 
un regal.

Trobada
L’Adelina B. i la Palmira B. voldrien fer 
una trobada d’exalumnes del Col·legi 
Montserrat nascudes els anys 48 i 49. 
Les interessades podeu trucar als telè-
fons 93 778 24 96, 649 749 961 o enviar 
un mail: palmirab1@gmail.com.

Gimnàs renovat
El tradicional gimnàs Gimsal fa 15 anys 
a Olesa i ofereix un seguit de noves 
activitats per a totes les edats: Pilates 
adaptat (dirigit a les persones amb dis-
capacitat física i psíquica), Pilates per 
a la gent gran i classes de Pilates col-
lectives i personalitzades, Body Pump 
(un entrenament amb barres i discos 
per tonificar la musculatura de tot el 
cos), Spinning, iniciació esportiva per a 
nens i nenes a partir de 3 anys, cursos 
de defensa personal, de sevillanes per a 
adults i nens, i classes de zumba (ritmes 
llatins). Per a més informació, podeu vi-
sitar els 1500 m2 d’instal·lacions a la 
Rambla, 22, tel. 93 778 3102 o al web 
www.gimsal.com. 

Pádel
El pasado mes de agosto el Pádel Indoor 
Ca n’Amat inauguró sus instalaciones, 
que ofrecen seis pistas de paddle indoor 
(cubiertas), un espacio muy acogedor 
con servicio de cafetería con espacio 
Wi-Fi, terraza, tienda de material de-
portivo y plazas de parking exclusivas 
para los clientes. En Pádel Indoor or-
ganizan torneos para todos los niveles 
y mini torneos estilo pista americana 
todos los fines de semana. El horario 
es de lunes a viernes de 9 a 23 h, los 
fines de semana, de 9 a 14 y de 16 a 20 
h y los festivos, de 9 a 14 h. Están en 
la calle Doctor Fleming, 49, Sant Esteve 
Sesrovires. Para reservas, el teléfono es 
el 93 774 6525 ó 652 902 864, el mail 
es info@padelcanamat.com y la web es 
www.padelcanamat.com

Futurs músics a examen  Foto: MM Miquel Grima exposa a Olesa  Foto: 08640

“Panera” renovada  Foto: 08640
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Classificats
Treball
¿Necesitas a alguien que planche por ti? 
Yo te pudo ayudar, a domicilio o me llevo 
la ropa a casa. También puedo ayudar 
a acompañar a personas mayores a la 
compra o al médico. Tel. 630 481 474 
(Maria Angels).

Chica de segundo de carrera busca dar 
clases de refuerzo escolar, preferente-
mente a niños de primaria y ESO. Está 
titulada con el nivel de First Certificate 
en inglés. Tel. 697 739 373.

Se necesita persona que sepa correcto 
alemán y español para traducir un tex-
to. Trabajo remunerado. 
Tel. 649 116 960.

Senyora responsable s’ofereix per por-
tar nens a l’escola o a la llar d’infants. 
Tel. 654 613 372 (Pilar).

Auxiliar de enfermería busca trabajo, 
cuidado de personas mayores y niños, 
en Olesa y alrededores. Tengo buenas 
referencias y disponibilidad inmediata. 
Tel. 690 340 088.

Noia universitària s’ofereix per donar 
classes de repàs a nens/es de primària 
i ESO. Interessats, trucar al tel. 654 707 
318 (Gemma).

Señora responsable se ofrece para 
planchar de lunes a viernes por las 
tardes. Con referencias. 
Tel. 93 178 7988 (Eva).

Dona responsable i amb experiència 
s’ofereix per fer de cangur. Dies labo-
rables i caps de setmana. 
Tel. 615 295 328 (Isabel).

“Cuida’t i deixa’t cuidar” és el meu lema. 
Reflexologia, quiromassatge i reset per 
la ATM (casos de bruxisme, etc.). Puc 
acudir a domicili. 
Tel. 620 225 935 (Yolanda).

Señora española de 40 años se ofrece 
para limpieza de casas y comunidades. 
Con referencias. Tel. 653 083 692.

S’ofereix senyora per acompanyar a 
persones grans a anar a passejar, com-
prar, visitar el metge o fer el menjar. 
Sóc la Núria, una persona seriosa, res-
ponsable i d’Olesa. Tel. 93 778 6591.

Noia compromesa, dinàmica, amb ca-
pacitat d’organització i acostumada al 
treball, s’ofereix per tasques domèsti-
ques en general, cures de nens, etc. 
Tinc flexibilitat horària. Tel. 665 575 310 
(Olesa i voltants). Preus anti-crisi.

Noia jove s’ofereix per ocupar-se a les 
tardes de les tasques de la llar més 
avorrides i pesants. Si tens coses mi-
llors a fer i/o necessites ajuda amb els 
més petits, truca al tel. 678 966 214 o 
envia un correu a nadiamp@live.com

Estudiant de quart de magisteri amb 
experiència ofereix classes de reforç 
escolar a estudiants de Primària i ESO. 
També ofereix classes d’anglès per a 
totes les edats. Tel. 602 484 651.

Doy clases de guitarra particulares, a 
muy buen precio, asequible para todo 
el mundo. Cualquier estilo y cualquier 
nivel. ¡Anímate! Tel. 666 768 207.

El Servei de Promoció Econòmica 
d’Olesa necessita cobrir els següents 

llocs de feina: operari/ària de neteja; 
planxista industrial; agents comercials 
(3); dependenta en una perruqueria i 
estètica; enginyer de qualitat i metrolo-
gia, i enginyer d’electrònica. Per a més 
informació, el telèfon de Promoció Eco-
nòmica és el 93 778 0050, ext. 2402.

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

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

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

Vendo plaza de parking en la calle 
Barcelona (parc de l’Estatut). Intere-
sados, contactar con Lorena al tel. 658 
332 756.

Immobiliària
Se traspasa local de 130 m2 al frente 
del parque del lago. Tel. 93 775 7048.

Se alquila piso en el centro de Olesa, 
en muy buen estado. Cuatro habitaci-
ones, salón comedor, cocina, terraza, 
lavadero, un aseo, baño completo y por 
ascensor. Precio: 450 euros. Se alquila 
amueblado y con opción a compra. Tel. 
93 778 3827, 678 417 054.

Es lloga plaça de pàrking i traster a 
l’avinguda Francesc Macià, 118. Preu 
75 €. Interessats, contactar al tel. 648 
275 766 (David).

Se alquila habitación en Olesa. 
Tel. 646 000 281.

Se traspasa bar-frankfurt “El Jardí”, 
por no poder atender. Tiene terraza 
y almacén, está en pleno funcionami-
ento y tiene una muy buena clientela. 
Interesados llamar al tel. 618 409 716 
(Antonio).

Es ven terreny de 1710 m2, pla, amb 
casa 50 sw m2, garatge 50 sw m2, 
porxo i dues terrasses a Ribes Blaves. 
Preu: 100.000 euros. Urgeix vendre’l. 
Tel. 93 772 9674.

Diversos
Es ven nínxol/tomba al cementiri d’Es-
parreguera. Bon preu. 
Tel. 639 255 744.

Vendo cuna de viaje, marca Asalvo, con 
colchón. Precio: 15 euros. También ca-
lienta biberones Beaba Bibsecondes. 
Precio: 6 euros. Tel. 622 167 708.

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

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 
romandran publicats un mes i, si es volen 
repetir, s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Adrià Simón Ortiz, Aïda Domínguez Puig (18), Alba Domínguez Puig (12), Ana Cintas Gómez (21), Aurora Martín Díaz (42), Caridad Tomás 
(97), Carlos Tejero Sánchez (20), Carme Jordà (78), Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (77), Claudia Fernández Bagán, Claudi Párraga 
Jabares (9), Claudia Reche (15), Cristian Monton Corchero (17), Cynthia Leandro Ramos (36), Daniel Arroyo Moss (6), Daniel Ribas Batalla 
(17), Daniel Royo Espejo (11), Emili Ribas Carreras (82), Ester Benito González (71), Eulalia Colomer Pujol (44), Hugo González Esteban 
(8), Iván Olivé Bermejo (40), Jaume García Vallés (58), Javier Mendiola Aranda (50), Jordi Bayona Carrasco (39), Jordi Povill Ubach (74), 
José Oliver Vidal, Josefina Toledo (90), Juan Ramón Vela (80), Laia Montes Porta (16), Laura Llimona Colomer (8), Lluïsa Pino Gotsens, 
Manolita Barra Parisio (69), Mar Zhen (9), Marc Solà Ramos (22), Mari Carmen Ruiz Ruiz (50), Maria Angeles Zamora García, Maria Costa 
Pallarós (75), Maria Valero Ojeda (76), Marianne Mesman (62), Meritxell Cortés Vicente (16), Miquel Esplugas Renalias (72), Miquel Pino 
Gotsens (66), Montserrat Termens Mestres (75), Natividad López Huerta (64), Núria Jorba Picañol (55), Núria Maldonado Solà (11), Oscar 
Lozano (40), Pepita Sala Coll (88), Pere Tarragó (83), Raquel Vicente Torrijo (33), Ricard Simon Bosch, Rosa Arcarons (52), Rosa Arévalo 
(38), Sandra Monton Corchero (17), Sergio Robles (33), Teresa Alavedra Galcerán (87), Teresa Pedrero Casas (55), Toni Matas Ramos (36), 
Trini Camprubí (56), Victoria Conterno (13).

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

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