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Sant Jordi 2012

Artur Mas presideix l'acte 
commemoratiu del 25è aniversari 
del Teatre de La Passió d'Olesa

Foto: Marta Reche  www.respiradisseny.es

El president de la Generalitat, Artur 
Mas, el president de la Diputació de 
Barcelona, Salvador Esteve, i l’alcal-
de olesà, Salvador Prat han presidit, 
juntament amb Montserrat Font, pre-
sidenta de La Passió d’Olesa, l’acte 
central de commemoració del 25è 
aniversari del teatre La Passió. 1300 
persones es reunien al teatre olesà per 
viure en directe un emotiu i històric 
espectacle on es combinaven escenes 
del drama sacre olesà amb imatges 
històriques del fatídic incendi del 23 
de febrer de 1983 i els testimonis dels 
protagonistes d’aquella època. Durant 
la commemoració quedava palesa la 
força d’un poble, amb el suport d’ins-
titucions, per no perdre una tradició de 
més de 500 anys.
Precisament, el president de la Ge-
neralitat, Artur Mas, va destacar els 

valors que hi ha darrere el projecte 
del nou Teatre de la Passió d’Olesa 
de Montserrat com una lliçó que cal 
tenir en compte en el context actual 
del país. El president assegurava que 
llavors “ningú es va donar l’esquena, 
sinó que van fer els coses junts en els 
moments difícils, i això avui al nostre 
país té un significat que tothom entén”. 
En un emotiu discurs, Montse Font va 
destacar sobretot que, malgrat l’incen-
di va cremar inicialment no només el 
teatre sinó també moltes vivències i il-
lusions, de seguida va sorgir l’espurna 
per proclamar que la Passió no moriria 
amb el teatre, i l’esforç de tots els que 
s’estimaven La Passió va permetre 
seguir amb aquesta històrica tradició 
que manté viu no només un espactacle 
de 500 anys sinó també una llengua i 
una cultura. Per la seva banda, l’alcalde 

d’Olesa, Salvador Prat, va qualificar la 
Passió d’Olesa com a “un gran espec-
tacle, la millor Passió de Catalunya”, i 
va destacar la dedicació que suposa 
per als centenars de col·laboradors que 
la fan possible setmana rere setmana. 
Fent també un símil amb l’actualitat, 
Prat va recordar com, quan hi va ha-
ver l’incendi, Olesa afrontava una difícil 
situació causada llavors per la crisi del 
tèxtil. Però ni la crisi ni l’incendi, afe-
gia, van impedir que l’esforç comú fes 
sobreviure La Passió. 
Parlaments al marge, els grans prota-
gonistes de l’espectacle, ideat i dirigit 
per Xavier Povill, eren totes aquelles 
persones anònimes que altruistament 
i al llarg de molts anys han permès 
que La Passió d’Olesa es convertís en 
un espectacle de reconegut prestigi. 
Per molts anys!
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L’informatiu

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

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 

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

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

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

Més espai, més formació  Foto: 08640
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Cartells de Festa Major
Ja està oberta la convocatòria per parti-
cipar en el concurs de cartells de Festa 
Major, que organitza l’Ajuntament. El 
termini per presentar propostes finalitza 
el dimecres 16 de maig i l’entrega dels 
treballs s’ha de fer a la Casa de Cultura. 
El veredicte del jurat amb el nom del 
guanyador es farà públic el divendres 
18 de maig, a través d’Olesa Ràdio i el 
guanyador rebrà un premi en metàl·lic 
de 600 euros. Poden participar-hi totes 
les persones majors de 16 anys que ho 
desitgin i cada concursant pot presentar 
un màxim de dues obres, que han de ser 
originals i inèdites.

Unificat
Les famílies olesanes que hagin d’ins-
criure els seus fills de 0 a 3 anys en 
alguna de les cinc llars d’infants d’Olesa 
(municipals o privades subvencionades) 
ho tindran més fàcil aquest any, ja que 
la regidoria d’Ensenyament ha aconse-
guit unificar el procés administratiu per 
a les preinscripcions i matriculacions 
per al curs 2012-2013, de manera que, 
seran les mateixes dates per a totes les 
llars d’infants, se sol·licitarà la mateixa 
documentació i es seguiran els ma-
teixos criteris generals de prioritat en 
l’admissió. 

Mapa
El passat 30 de març, la Diputació de 
Barcelona va lliurar a l’Ajuntament 
el Mapa del Patrimoni Cultural de la 
vila, que contempla un total de 240 
elements de patrimoni cultural inven-
tariats. D’aquests elements, un  56 % 

correspon a patrimoni immoble (edifi-
cis, conjunts i elements arquitectònics, 
jaciments arqueològics i obra civil). La 
resta del repertori inclou un 20 % de 
patrimoni moble (col·leccions, objectes 
i elements urbans), un 5 % de docu-
mental (fons documentals i d’imatges), 
un 14 % d’immaterial (manifestacions 
festives, tradicions orals, música i dan-
sa, costumari i tècniques artesanals) i 
un 6 % de natural (zones d’interès na-
tural i espècimens botànics singulars). 
El Mapa del Patrimoni Cultural d’Olesa 
es pot visitar en l’enllaç següent: http:
//patrimonicultural.diba.cat

Formació
La regidoria de Treball i Formació ha 
aconseguit l’homologació d’un nou es-
pai per impartir formació a les persones 
treballadores en situació d’atur. Aques-
ta nova ubicació, l’aula de l’edifici d’”Els 
safareigs” al casc antic, s’afegeix a les 

altres dues aules disponibles, les de Cal 
Mané i la d’informàtica de la Fundació 
Escola Municipal d’Arts i Oficis, que 
obren l’oportunitat d’impartir noves es-
pecialitats formatives mai impartides a la 
població. A més, actualment la regidoria 
està treballant per reconduir i homologar 
nous espais i noves especialitats forma-
tives per adaptar-les a les tendències 
actuals del mercat de treball.” El de-
partament ha clausurat dues accions 
formatives adreçades, prioritàriament, 
a persones treballadores en situació 
d’atur de la convocatòria 2011, gràcies 
a les quals s’han format un total de 29 
persones en els àmbits de les aplicacions 
informàtiques de gestió i el de monitor/a 
d’activitats de lleure infantil i juvenil. A 
banda d’aquests cursos, que ja han fi-
nalitzat, encara s’està desenvolupant un 
segon curs de monitors en el lleure, on 
participen 15 persones.

Lletjos, bruts i dolents
La notícia de l’allunyament de Pep 
Guardiola de la direcció tècnica del 
Barcelona ha ocupat les portades de 
molts diaris, no només a la península 
Ibèrica. No és que no sigui una notícia 
important periodísticament i que no 
hagi de ser tractada com a tal, el que 
passa és que quan es presta atenció 
a les històries de vida de la gent co-
muna, la que no té ni nom ni cognom 
ressonant, l’ordre d’importància de les 
notícies podria ser diferent. Ja hi ha 
milions d’homes i dones a Espanya que 
podrien explicar la seva història en els 
diaris i en els programes de televisió, 
encara que el que mana en aquestes 
empreses periodístiques siguin els ni-
vells d’audiència i no la qualitat de les 
històries que es podrien explicar.
Segurament, Josep Guardiola no anirà 
a l’atur com el 24 per cent de la po-
blació espanyola en edat de treballar, 
segons l’Enquesta de Població Activa 
(EPA). Les dades del primer trimestre 
de l’any són devastadores: el nom-
bre de desocupats ha crescut fins a 
365.900 persones que s’han quedat 
sense feina, cosa que situa la xifra 
total d’aturats en 5.639.500 i la taxa 
d’atur va pujar 1,59 punts per situar-
se al 24,44 % de la població activa.
Però les històries de vida que són 
interessants d’explicar i que proba-
blement no siguin molt comercials 
tenen a veure amb la gran quantitat 
de persones que es queden fora del 
plat de l’atenció sanitària, després 
de les retallades en aquesta àrea im-
plementades pel govern nacional. La 
reforma ferotge té cara i ulls i són els 
immigrants irregulars, els pobres, els 
desatesos, els “lletjos, bruts i dolents” 
o els que tenen algunes d’aquestes 
característiques. La dreta espanyola 
aplica les receptes europees i, amb tot 
el rigor i amb els ulls ben oberts, ataca 
la part de la població més sensible que 
no sap com defensar-se. Des de l’1 
de setembre, moltes persones amb 
noms i cognoms comuns quedaran 
excloses de l’atenció normalitzada o 
tindran problemes per seguir amb els 
seus tractaments mèdics.
Aquestes són algunes de les conse-
qüències de les mesures en matèria 
de sanitat del govern de Rajoy sota 
l’argument de la insostenibilitat del 
sistema nacional de salut. D’aquesta 
manera, més de 150.000 persones en 
situació irregular a Espanya podran ar-
ribar només fins a Urgències. També 
es crea un sistema de copagament 
farmacèutic pel qual els pensionistes 
hauran de pagar els fàrmacs per pri-
mera vegada, entre altres mesures.
Aquest veritable canvi de model impli-
ca que els pacients deixin de ser ciuta-
dans per convertir-se, en el millor dels 
casos, en assegurats. Les històries de 
la gent que pateix les conseqüències 
d’aquesta contrareforma no solen sor-
tir en les portades dels diaris.
Mentrestant, la vida continua diame-
tralment diferent, per als que no són 
ni lletjos, ni bruts, ni dolents...
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Correu
El país dels elefantets
Hi havia una vegada un país feliç i pròs-
per on tothom era honrat i gaudia d’un 
treball bo i ben pagat, estudis gratuïts 
per als seus fills, a més d’una seguretat 
social adequada.
Aquest país, teòricament ideal i perfecte, 
era dirigit per un avi savi i benvolent al 
qual agradava anar d’aventura per les 
muntanyes.
Els seus fills i néts estaven aterrits pels 
negocis d’un nouvingut que, entre jugada 
i jugada de piloteta, havia fet unes quan-
tes disbauxes. Això va provocar que l’avi 
savi i prudent, per distreure’s de tantes 
calories, se’n anés a la muntanya que 
tant li agradava, amb tanta mala sort, 
que es va trencar un maluc. I aleshores 
tots els que creien que tot són flors i 
violes, s’adonaven que, d’això, res.
L’avi es va “colar” a la seguretat social 
i el van operar tot seguit, però el poble 
va saber tant el que aquelles sortides 
costaven econòmicament, com l’estat 
mental que devia tenir mostrant tan poc 
respecte per la naturalesa.
Vet aquí un gat, vet aquí un gos i aquest 
conte segueix...
Llúcia Segura Vilalta

Agraïment
L’Ajuntament d’Olesa vol agrair l’esforç 
de totes les persones, centres docents, 
entitats, comerços, autors i restaurants 
que han fet possible una Diada de Sant 
Jordi especialment joiosa i participativa. 
La diada ha estat especialment partici-
pativa i ha tingut molt èxit. La incertesa 
per la possibilitat de pluja va quedar 
esvaïda en començar els actes. Potser 
Sant Jordi era conscient dels moments 
difícils que estem vivint i que ens calia 
un jorn lúdic. Tots volíem festa, festa de 
la nostra:  lliurament dels premis Sant 
Jordi, tallers infantils, un gran i majes-

tuós drac, teatre, música, bon menjar, 
bona companyia i... Roses i llibres, moltes 
roses i molts llibres. Tot plegat va resul-
tar un èxit extraordinari de participació, 
que va superar totes les previsions. Des 
de l’Ajuntament volem felicitar tots els 
qui van fer possible aquesta diada tan 
especial. A totes i a tots, gràcies pel su-
port, per l’interès, per convertir el Parc 
Municipal en un espai festiu i per fer que 
Olesa sigui un poble viu.
Ajuntament d’Olesa

Canvis
Com tots els olesans i olesanes saben, la 
situació econòmica que estem vivint és 
difícil. Els diners públics, els pocs que hi 
ha i que s’aconsegueixen amb l’aportació 
ciutadana, s’han de gastar amb molta 
cura per poder seguir oferint els màxims 
serveis. És per aquest motiu que l’Equip 
de Govern Municipal està treballant per 
adaptar les despeses municipals a la 
baixada d’ingressos i a l’augment de la 
demanda d’alguns serveis bàsics que 
comporta la crisi. Actualment s’estan 
revisant tots els serveis per tal de trobar 
soluciones o millores en els comptes.
Un dels serveis que es veurà afectat per 
aquesta revisió serà l’EEM d’estiu, que 
l’any passat va arrossegar un dèficit de 
27.000 €. Això no voldrà dir, de cap ma-
nera, que no s’ofereixi aquesta activitat 
a la població, sinó que s’oferirà amb un 
altre format que no castigui l’economia 
municipal.
Del que es tracta és de no retallar en 
serveis bàsics per a la població, sinó de 
trobar fórmules que ens permetin d’oferir 
els serveis, amb la mateixa qualitat o 
superior, sense que representin un gra-
vamen per les finances del municipi.
El projecte és oferir a les entitats esporti-
ves sense ànim de lucre les instal·lacions 
esportives municipals (camp de futbol, 

pavelló Salvador Boada, pista exterior de 
Les Planes i Pista d’Atletisme), per tal que 
organitzin l’EEM d’Estiu, en el seu format, 
durant el mes de juliol.
La idea ja ha estat acollida per algunes 
entitats i comença a donar resultats en 
forma d’oferta d’activitats, així:

- L’EFO 87 ha manifestat la seva vo-
luntat d’organitzar un campus de fut-
bol. Aquesta entitat ja ha demostrat 
la seva qualificació per tirar endavant 
l’activitat ja que al llarg de la tempo-
rada regular de futbol ensenya a més 
de 200 nens a jugar a futbol. 

- Dues entitats, de manera conjunta, 
i dues entitats esportives més, de 
manera separada, s’han interessat 
a organitzar uns campus multiesport 
a la zona esportiva de Les Planes. A 
hores d’ara només falta valorar quin 
dels tres projectes presentats és més 
sòlid i interessant per al municipi.

Així doncs, és possible que enguany 
s’organitzin més activitats que en anys 
anteriors i sense unes pèrdues econòmi-
ques tan preocupants. Però aquest no és 
l’únic benefici: les Associacions Esporti-
ves Olesanes són entitats sense ànim de 
lucre que estimen i promocionen l’esport 
al municipi. Amb aquesta col·laboració el 
guany pot ser doble: el municipi s’estalvia 
uns diners i les entitats rebran els possi-
bles beneficis que generi l’activitat. Uns 
i altres diners podran servir per millorar 
les instal·lacions esportives que utilitzen 
les entitats.
Cal afegir, finalment, que els treballadors 
municipals que, durant el mes de juliol, 
es destinaven fins ara a l’EEM, aquest 
estiu podran ajudar al funcionament de la 
piscina d’estiu, per la qual cosa es podran 
reduir costos d’aquesta activitat i l’estalvi 
total pot arribar als 40.000 €.
Bloc Olesà

Caramelles
Estimats amics i amigues de Carame-
lles: com cada any, des de l’Associació 
Pro Disminuïts Santa Oliva volem agrair 
al vostre grup i a les empreses col-
laborades la vostra donació a la nostra 
entitat que, especialment en temps de 
crisis com ara, ajudarà al manteniment 
dels nostres projectes. Gràcies una altra 
vegada per mantenir viva les costums 
culturals d’Olesa i per mantenir en el 
temps la vostra ajuda, generositat  i 
vinculació amb nosaltres.
Associació Pro Disminuïts Santa Oliva 

Gran diada de Sant Jordi  Foto: 08640
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Correu (cont.)
Sang
Gràcies a la col·laboració dels olesans i 
olesanes que han participat en la campa-
nya de donació de sang, aquesta ha estat 
un èxit. A la campanya es van apropar 
136 persones i en van poder donar 123 
i 13 persones van fer la seva primera 
donació. Amb aquests números, més 
de 136 pacients es podran beneficiar. 
Gràcies a tots!
Roser Bosch
Banc de sang i teixits d’Olesa

¿Era necesaria una huelga 
general?
Esa es la pregunta que estaba en la calle 
antes del día 29 de marzo y la que parece 
continuar estando, pero también debe-
mos preguntarnos: ¿tenemos que defen-
der el derecho a las pensiones de nues-
tros mayores?, ¿tenemos que defender 
el derecho a una educación pública para 
nuestros hijos?, ¿tenemos que defender 
nuestro derecho a la asistencia sanitaria 
gratuita?, ¿tenemos que defender nues-
tro futuro y el de nuestras familias con 
un trabajo y un salario digno?, pues para 
este sindicato obrero independiente las 
respuestas son claras: “Sí, sí, sí, sí y sí” 
a todas las preguntas.
Los que no tenemos inversiones de 
grandes capitales en paraísos fiscales, 
los que vivimos o pretendemos vivir 
dignamente de nuestro trabajo, somos 
más y no sabemos hacernos oír por los 
políticos de turno.
Los que trabajamos por cuenta propia 
o ajena solamente pretendemos poder 
tener una vida con nuestras necesidades 
presentes y futuras  cubiertas, puesto 
que para eso somos los que contribui-
mos a mantenerlas con los impuestos 
que pagamos. Somos los que no pode-
mos ni debemos permitir que nuestros 
impuestos solo vayan a tapar agujeros de 
bancos que no hemos creado, ni a llenar 
los bolsillos de políticos sin escrúpulos, 
que no son capaces de trabajar ni per-
maneciendo sentados en la silla que, con 
nuestro voto, les hemos dado.
Pero también somos la mayoría social 
que es la clase trabajadora que, entre 
los 18 y 67 años estamos en edad de 
trabajar, somos a quienes se nos exige 
sacar al país de la crisis, somos los que 
tenemos que incrementar el consumo 
para que el déficit no nos deje a la altura 
de los países africanos. 
Todo eso es lo que se espera que seamos, 
pero nos han marcado los límites con la 
nueva reforma laboral, que incluye injus-
ticias como las siguientes: nueve días de 
baja por enfermedad es causa de des-
pido; te pueden despedir si la empresa 
vende menos de lo previsto (no necesita 
tener pérdidas); te pueden cambiar el 
turno, la jornada, el horario y el sueldo 
si la empresa alega cuestiones “técnicas” 
u organizativas; pueden plantearte un 
ERE sin necesidad de justificarlo ante el 
juzgado; pueden contratar a “jóvenes” 
de hasta 30 años  con periodo de prueba 
de un año y salario de 480 € mensuales; 
las empresas que contraten parados con 
prestación, podrán quedarse el 50 % de 
esa prestación de desempleo. ¿Quién 
contratará a los que ya la han agotado o 
estén cobrando 400€?; los parados pue-

den hacer “trabajos para la comunidad” 
de forma gratuita. Es decir, podremos 
ver incluso a funcionarios despedidos 
realizando las mismas funciones  de 
antes pero gratis; las empresas pueden 
anular los convenios colectivos, y quien 
no esté de acuerdo, a la calle con 20 días 
de indemnización y etc., etc., etc.
¿Donde están nuestros derechos?, ¿cómo 
podemos decir “basta ya de injusticias” 
y que se note? ¡Pues no nos queda más 
que una huelga general! En esta del día 
29, una gran parte de la sociedad se ha 
manifestado pacíficamente reivindicando 
sus derechos, y otra muy minoritaria, ha 
ido por libre, con acciones violentas que 
este sindicato obrero independiente nun-
ca ha compartido ni compartirá. 
Tampoco vemos lógica la reacción de 
la clase política que, por miedo a otras 
huelgas (y con eso demuestra que no 
piensa replantearse nada),  pretende 
activar una ley similar a la antigua  del 
código penal del año 1933 (derogada 
en 1970) denominada “Ley de vagos y 
maleantes”, aprobada para el control 
de “vagabundos, mendigos, rufianes sin 
oficio conocido, nómadas, homosexuales, 
proxenetas, y cualquier otro elemento 
considerado antisocial.”
Si alguien considera que esto es justicia 
social, será lamentable reconocer que 
no hemos avanzado mucho, pero si hay 
alguien que aun le importan los avances 
conseguidos en derechos sociales, y que 
le duela que se los arrebaten, estamos 
convencidos que habrá respuesta ma-
siva a cualquier planteamiento de paro 
general que haya en un futuro para de-
fenderlos.
Una frase para la reflexión que alguien 
dijo: “Lo peor que nos está pasando 
actualmente no es la maldad de los ma-
los, sino el silencio de muchos que son 
buenos.”
USOC Olesa

Cultura
Sóc molt afeccionada a mirar els concur-
sos culturals que fan per televisió, mol-
tes de les persones que hi participen són 
gent molt preparada, però quedo bastant 
astorada quan aquests concursants no 
saben contestar ni una sola pregunta de 
religió, que també és cultura. No fa molts 
dies, una coneguda presentadora de TV 
afirmava que Judes Iscariot no era el 
traïdor, que ho era l’altre (Tadeo).
Hem de reconèixer que la majoria d’ole-
sans, joves i no tan joves, sabrien res-
pondre aquestes preguntes gràcies a la 
cultura que ens aporta la nostra Passió.
Maria Mercè Boada

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

Va passar
Les Planes
El passat 30 de març l’AAVV Les Planes 
va celebrar la II Gimkana infantil, amb 
la participació d’una vintena de nens i 
nenes del barri, i un torneig de futbol 
sala entre entitats locals per a nens de 
8 a 12 anys. A l’assemblea de socis, 
realitzada el mateix 30 de març, es va 
acordar la creació d’un racó del soci i es 
va aprovar la convocatòria a empreses 
que vulguin oferir descomptes als socis 
de l’associació. Per acabar, la junta ha 
informat que ja estan preparant la festa 
major del barri que es realitzarà entre 
el 15 i el 17 de juny.

Exporecerca Jove
Els passats 29, 30 i 31 de març es va 
celebrar al Cosmocaixa la XIII edició 
de l’Exporecerca Jove, una mostra de 
treballs de recerca que acull la partici-

pació de joves de 12 a 30 anys. Ha estat 
la dotzena vegada que les Escolàpies 
d’Olesa hi participen a partir d’aporta-
cions de treballs de diferent temàtica. 
Els alumnes participants van ser: Núria 
Valls, Laia Guillamón i Clara Linares amb 
el treball que porta per títol “Estudi de 
fongs en el creixement dels aliments” (1r 
ESO); Alba Morral amb el treball “Relació 
de les taques solars en els terratrèmols 
de la Terra” (3r ESO); Núria Carrasco i 
Carla Morillo, amb “Resistència als anti-
biòtics i biocides per part dels bacteris” 
(3r ESO); Noèlia Sanahuja i Ariadna 
Benages amb l’estudi sobre “L’evolució 
dels personatges de ficció del roman-
ticisme: mite o ciència?” (4t ESO). En 
quant als premis, les Escolàpies olesa-
nes es van portar: Premi Especial Arts 
i Lletres (participació al certamen de 
Galiciència), el primer premi a la catego-

Els participants d'Exporecerca  Foto: 08640
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PRESSUPOSTOS

Ja ningú no pot dubtar que en els temps de crisis en els que estem vivint és 
imprescindible retallar algunes despeses prescindibles per tal de poder arribar a 
quadrar números. També en la nostra vida privada, la majoria de la ciutadania ha 
hagut de fer números i decidir deixar de realitzar algunes despeses que no son 
prioritàries per tal de poder arribar a final de mes sense grans problemes. 

Però amb l’aprovació dels pressupostos del Partit Popular hem pogut comprovar 
quines despeses consideren ells que són imprescindibles i quines són “retalla-
bles”. Mentre la ciutadania retalla deixant de sortir a sopar fora de casa, deixant 
d’anar de vacances o de donar-se algun caprici, el govern del PP ha decidit que 
les despeses més supèrflues són a l’educació (retallada del 22%), la sanitat 
(-7%), la dependència (-283 milions d’euros), les ajudes per la cooperació i el 
desenvolupament (-65%) , les polítiques actives de treball (-21%), la cultura (-
15%), o la lluita contra la violència masclista (-22%). 

Per contra en d’altres partides no s’ha aplicat la tisora amb la mateixa magnitud, 
seran les polítiques que el PP considera imprescindibles i que no es poden 
tocar, com són la aportació a l’església catòlica (no s’ha disminuït), el pres-
supost de defensa i el d’exteriors (tampoc no s’han retallat). Però no contents 
amb aquestes retallades en els serveis bàsics de la ciutadania han iniciat els 
tràmits per realitzar la ja famosa “Amnistia Fiscal” amb la que pretenen que 
totes aquelles persones que durant un munt d’anys han estat evadint impostos 
puguin regularitzar la seva situació a canvi d’un miserable 10% del seu deute, i 
sense cap tipus de càstig. Ah, i en comptes de augmentar la lluita contra el frau 
fiscal, també l’han retallat! 

En resum, la solució que planteja el Partit Popular contra la crisis és una edu-
cació pública i una sanitat pública amb molts menys recursos (propiciant que la 
gent acabi acudint a la sanitat i educació privada), donar l’esquena al problema 
de la violència masclista i de les persones dependents i reduint la despesa en 
polítiques actives de treball, mentre que els seus amics de l’església catòlica i 
els defraudadors d’impostos  no hauran d’assumir cap tipus de responsabilitat. 
Això és el que ens toca si no som capaços de d’aturar-ho, i si la ciutadania, 
juntament amb els partits polítics d’esquerres, especialment amb el PSC, i els 
sindicats de treballadors i agents socials no som capaços de mobilitzar-nos i 
plantar cara davant aquestes polítiques pròpies de temps en els quals el ciutadà 
no era més que un súbdit del senyor feudal.

Jordi Ruf Vilches - Primer Secretari PSC Olesa de Montserrat.

RECONSTRUCCIÓ

La situació del socialisme en general és la de la reconstrucció. Això no escapa 
a ningú. Però hem d’estar alerta, controlant, ja que l’oposició té una funció molt 
important en democràcia, i vetllant, doncs no sabem quan els ciutadans ens 
poden tornar a atorgar la confiança. Potser serà més aviat del que ens pensem. 
I és que la realitat no convida a l’optimisme, i la societat dóna senyals d’estar ja 
tipa de moltes coses.

La crisi és molt greu, i s’ha de reaccionar, però la crisi no és un xec en blanc per 
retallar drets bàsics dels ciutadans i dels treballadors. És lògic que es reduexin 
despeses i s’ajustin pressupostos, però no hi ha excuses per retallar drets, en 
sanitat, educació o benestar, ni pretextos per enganyar als ciutadans, de la ma-
nera tan abrumadora com s’està fent ara.

Els governs actuals de la Generalitat i de l’Estat, tenen la legitimitat viciada per 
les mentides de les que han fet gal·la, amagant durant les campanyes electorals 
les seves intencions, i negant les mesures que després han fet efectives un cop 
aconseguit el poder.
L’exemple més descarat ha estat el del senyor Mariano Rajoy, prometent no 
pujar els impostos ni rebaixar el cost de l’acomiadament, i incomplint de manera 
flagrant amb la pujada de l’IRPF i la reforma laboral.
Si van deixar el Govern al 2004 amb mentides per l’11-M, de nou el Partit Popular, 
torna a les calúmnies com la seva manera de fer més destacada.

D’altra banda, el senyor Artur Mas, embolcallat sempre amb la “terra promesa” del 
Pacte Fiscal, ens distreu de l’objecte de la seva política real: les retallades. Ara, 
anuncia una més que probable rebaixa del 5 % dels sous dels funcionaris. Com 
sempre, el què no es diu durant les campanyes electorals, aflora escandalosament 
un cop celebrades les eleccions. Això sí, la culpa la té Madrid i el tripartit. Tal 
vegada defensen Catalunya, però és una defensa del país “en abstracte”.  

Per tot això, l’alternativa socialista ha de seguir en peus: des de la política muni-
cipal, com una alterntiva autèntica per a la reactivació econòmica, fent d’aquesta 
idea el veritable eix d’un programa que ens allunyi d’una perillosa i injusta aus-
teritat amb les retallades.
I així hem de fer, treballant poc a poc, amb perseverança, des de la base, des 
dels Ajuntaments, des de la proximitat als ciutadans; per ajudar a un líder nou, 
-el company Pere Navarro-, que amb sencillesa i humilitat, està demostrant dia 
a dia que és un “ciutadà més”, i que està aprop dels problemes de la gent.

Alexandre Pallarès - Militant PSC Olesa de Montserrat

L’endemà de la vaga general.

El passat 29 de març els sindicats de treballadors van sortir al carrer per denunciar la nova Reforma Laboral. Per cert, eufemisme com a tal això de “reforma”, atès 
que el que ens han imposat no és realment una reforma, sinó una supressió de les relacions laborals. Sens dubte, s’ha de valorar d’èxit la vaga general del 29 de 
març, una jornada en la que varem veure com el consum elèctric era més baix que el d’un diumenge qualsevol, varem veure com la ciutadania omplia literalment 
tot el Passeig de Gràcia amb la seva empenta, i varem veure com els Ajuntaments governats pel Partit Popular havien d’encendre l’enllumenat públic durant el dia 
per maquillar la baixada del consum elèctric.

Ara bé; sembla que als nostres governants no els ha quedat clar que la classe treballadora, el sustent d’un país i d’una societat, no està d’acord amb aquestes 
mesures que, fins al 29 de març, ens anaven imposant, alguns al·ludint a l’herència deixada, i d’altres al·ludint a excuses de caire nacionalista.
Hem vist com el Partit Popular ha seguit duent a terme politiques neoliberals, tals com ofegar encara més la possibilitat de tenir una economia dinàmica, basada 
en grans sectors. Això és així des del moment en que veiem com aprofiten la mínima excusa per retallar partides pressupostàries en educació, àmbit el qual ha 
de ser la punta de llança per sortir d’aquesta deriva neoliberal que els mercats financers ens volen imposar.

I com que veuen que les mobilitzacions els guanyen, i que els sindicats de treballadors i els agents socials els guanyen la partida, uns, des de Catalunya, prefereixen 
marejar la perdiu amb les qüestions identitàries, i d’altres posen a l’ull de l’huracà qüestions com la de Repsol a l’Argentina. 
Simplement un apunt de cadascun dels temes: l’estratègia de Convergència i Unió amb el gir que ha fet en quant al canvi estratègic d’agafar com a soci al Parlament 
a Esquerra Republicana de Catalunya és el primer pas per adavantar les eleccions, amb 
el victimisme d’al·ludir al suposat deute econòmic del govern central amb Catalunya i anar 
a uns comicis electorals posant la bandera per davant de les politiques socials.
I pel que fa a l’estratègia del Partit Popular enfront al cas de Repsol a l’Argentina, un simple 
apunt: més enllà de valorar l’impacte econòmic que pot tenir cap a Espanya la nacionalització 
d’YPF a l’Argentina, potser hauríem d’agafar en consideració el fet que, per primer cop, des 
de fa molts temps, les decisions politiques pesen més que l’adoctrinament econòmic, dit 
d’una altra manera, a l’Argentina el que ha passat és que s’ha valorat una decisió de caire 
política per sobra d’una de caire econòmic.

En definitiva, si hem vist que les mobilitzacions poden amb aquestes politiques que CiU i 
PP ens volen imposar, està clar que el nostre lloc està al carrer. I atès que a les institucions 
no ens volen per a res, i que tampoc els hi donarem l’honor de marxar d’elles, seguirem 
fent la nostra feina a les institucions, però sens dubte, seguirem donant el que hem de 
donar al carrer. I si s’ha de sortir a una altra vaga general, no hi tenim cap por, ja que el 
sou d’aquells que treballen en la política ha d’estar per sota de la igualtat d’oportunitats, 
del benestar del ciutadà, i de la política en general. Perque si resistim a aquesta ofensiva, 
i si seguim al costat del poble, tornarem a governar per al poble i de cara al poble, sense 
mentides, sense amagar les politiques que s’han de fer, i amb responsabilitat de cara als 
interessos de tothom.

Carlos Fernández Ruiz - Secretari d’Organització PSC Olesa de Montserrat
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Va passar (cont.)
ria B per Elisabet Lancharro Muñoz amb 
“Daphnia longispina i Daphnia pulicaria 
com a bioindicadors ambientals: estudi i 
anàlisi comparatiu de les respostes que 
donen les poblacions sotmeses a canvis 
físics i biològics” (4t. ESO). El seu premi 
consisteix en un viatge a Rússia per par-
ticipar en Expo Scienceds, una setma-
na convidada a un centre d’investigació 
(atorgat pel CESIC) i un reconeixement 
internacional en la realització d’un molt 
bon treball. Enhorabona!

Detinguts
Els Mossos d’Esquadra van detenir el 
passat mes de març a Alejandro S.B., de 
31 anys, Juan Manuel M.M., de 24 anys, 
Manuel D.R., de 24 anys i José P.R., de 
28 anys, tots de nacionalitat espanyola i 
veïns de les poblacions d’Olesa i Espar-
reguera com a presumptes autors d’un 
delicte de robatori amb força a l’interior 
d’una empresa del polígon de La Flora. 
Els fets van succeir el mes de desembre 
quan la empresa va rescindir el contracte 
amb l’empresa de seguretat que els do-
nava servei. Durant els dies posteriors, 
l’empresa va començar a patir diversos 
robatoris de material fèrric per valor de 
més de 200.000 euros. Les gestions pos-
teriors de la Unitat d’Investigació de la 
comissaria de Martorell van poder iden-
tificar el vehicle utilitzat per cometre els 
robatoris, les persones autores i els punt 
de venda del material sostret. Es dóna la 
casualitat que tots els detinguts tenien 
la seva residència a pocs centenars de 
metres de l’empresa. Els detinguts van 
passar a disposició del jutjat en funcions 
de guàrdia de Martorell i van quedar en 
llibertat amb càrrecs.
 
Incendi
Un aparatós incendi va ocórrer el pas-
sat diumenge 1 d’abril, al vespre, a la 

La columna de l'Ivan
De l’elefant i la por
En què pensava l’elefant abans de ser abatut pel fusell? Jo us ho diré, en 
què pensa qualsevol de nosaltres en situacions de perill: defensar les cries 
i la família per sobre de tot.
És ben cert que cadascú pot fer en la seva intimitat el que vulgui, dins de 
la legalitat, i a qui no li agradi ja s’hi pot posar fulles, però també es cert 
que molts de nosaltres vivim amb l’angoixa d’un futur incert o amb la por 
dels qui han perdut tot i ja no saben com arribaran a final de mes. Veure 
cada dia com els que ens lideren dicten normes que ens enfonsen en la 
misèria mentre juguen a golf, viuen en hotels de cinc estrelles, fan festes 
a pazos, surten de caceres milionàries, viatgen en classe VIP, roben diners 
públics, desfalquen, desvien, trafiquen amb influències i segueixen vivint 
com qui res i sortint a les revistes del cor o als programes de magazine fa 
que molts de nosaltres ens identifiquem més amb l’elefant que protegeix 
la manada que no pas amb el caçador que ha pagat cent mil dòlars per 
fer-se’n guanyador i poder presumir amb la seva “amiga”.
Afortunadament, aquest cop la intervenció quirúrgica s’ha efectuat en un 
hospital privat i no s’ha clausurat una planta sencera d’un hospital públic 
per temes de seguretat d’estat com ja ha passat altres vegades, fet que 
endarrereix les intervencions a altres pacients que, a diferència d’ell, no 
es poden pagar mútues privades.
És cert que, cada cop, la diferència social entre els caçadors i les preses, 
els rics i els pobres és més gran, però el fet de saber-ho no ens lleva la por 
pel futur de les nostres cries, ni ens treu el neguit per pagar les nostres 
hipoteques i no ser desnonats i, per això, la immensa majoria ens sentim 
agermanats amb els elefants vells o els ossos embriagats condemnats a 
ser sacrificats per satisfer els plaers d’elitistes absurds.
El meu avi solucionava ràpidament els delictes amb la mateixa sentència: 
“Jo els donava un pic i una pala i a fer una rassa vuit hores a ple sol.” Ai, 
avi! Quanta raó teníeu.
El més ridícul de tot plegat és la frase expiatòria: “Lo siento mucho, me 
he equivocado y no volverá a ocurrir”, dita amb la mateixa cara de pena 
amb què el meu fill de tres anys diu que no tornarà a agafar xocolata de 
la nevera sense demanar permís. Jo ja sé que el meu fill, com a molt, in-
tentarà no fer tant soroll el proper cop. Qui sap si el caçador blanc podrà 
fer el mateix, fer menys soroll a la propera festa.
Tanmateix, he de dir que el gran caçador blanc ha demanat disculpes per 
un accident realitzat en la seva vida privada però encara ara no he vist cap 
polític de cap color demanar perdó per haver-nos arrossegat fins al caient 
de l’abisme i haver-nos-hi llençat d’una puntada.
Estem llestos amb aquests, que mentre amb la mà esquerra ens acompa-
nyen en la nostra crisi, en les nostres pors i en la nostra fam, amb la dreta 
signen acords, amnisties fiscals, contractes i pactes que asseguren el seu 
futur i el dels seus fills que de grans seran caçadors.
I tu què ets, caçador o presa?

Ivan Carreira

08640

nau industrial de l’empresa Aquabase, 
actualment abandonada. Segons fonts 
policials, tot indica que l’incendi va ge-
nerar-lo la manipulació de màquines 
radials o bufadors per robar el material 
que encara hi havia a l’interior de la nau. 
Va ser necessària la intervenció de 8 
dotacions dels Bombers de la Genera-
litat, 4 de policia i Mossos d’Esquadra, 
una ambulància i un vehicle de Protecció 
Civil. Cap a tres quarts de nou l’incendi 
va quedar sufocat i controlat.

Foc sense víctimes  Foto: 08640
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Benvolguts convilatans/benvolgudes convilatanes,

Nous increments a la factura de l’aigua

Aquest segon bimestre del 2012, ha tornat a apujar la factura de l’aigua. Aquesta puja es deu a l’aplicació 
de l’increment del cànon aprovat a la Llei 5/2012, de 20 de març, de mesures fiscals i financeres, i que 
va entrar en vigor l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 6094, 
de 23 de març.

Aquest increment afecta, sobretot, els consums elevats d’aigua. La quantitat d’euros que ens costarà 
de més la factura de l’aigua (càlculs fets amb l’IVA inclòs) serà:

• Per consums per sota de 25 
metres cúbics al bimestre 
(25.000 litres al bimestre), 
l’increment a la factura serà 
com a màxim d’1,09 euros, 
aproximadament, al bimes-
tre. 

• En consums de 26 a 40 
metres cúbics, l’increment 
de cost en factura va aug-
mentant d’aproximadament 
1,21 euros fins a uns 11,33 
euros.

• Per consums superiors als 
40 metres cúbics, els incre-
ments del cost de la factura 
de l’aigua són considerables.  
Per un consum de 45 metres 
cúbics al bimestre, tindrem 
un increment aproximat 
d’uns 21,16 euros (la factu-
ra passarà d’uns 90,81 euros a uns 111,96 euros); per un consum de 50 metres cúbics, l’augment 
aproximat serà de 30,98 euros (la factura passarà d’uns 108,70 euros a uns 139,68 euros); i, per 
un consum de 60 metres cúbics, l’augment aproximat serà d’uns 50,63 euros (la factura passarà 
d’uns 144,47 euros a 195,11 euros).

Com podeu veure en el gràfic l’ increment és important a partir dels 30 metres cúbics, i s’ha introduït un 
nou tram de cànon per consums de 31 a 36 metres cúbics.

Aquests increments són d’impostos que s’han de pagar a l’Agència Catalana de l’Aigua i que segons 
la Llei les empreses distribuïdores han de recaptar. 

Aprofitem per recordar-vos que la normativa preveu que els trams de consum d’aquest impost o cànon 
són variables segons la quantitat de persones que viuen al domicili. Els trams de consum no varien en 
domicilis d’una a tres persones, però augmenten en 6 metres cúbics, al bimestre, per persona de més al 
domicili. Per exemple: en una casa amb 4 persones domiciliades (empadronades) i amb un consum de 
38 metres cúbics al bimestre, això pot representar un estalvi d’uns 20 euros en la factura (de pagar uns 
73,90 euros a pagar aproximadament uns 53,44 euros). Si a casa sou més de 3 persones i encara no 
us heu acollit a la possibilitat que us augmentin el volum d’aigua al qual teniu dret, us recomanem que 
passeu per les oficines de la Comunitat Minera Olesana per sol·licitar-ho.

La documentació a lliurar a la Comunitat Minera per acollir-vos a la normativa és:

• Certificat de convivència on figurin TOTS els membres que viuen al domicili (es demana a 
l’Ajuntament).

• DNI/NIF o NIE del titular de l’aigua.
• Última factura pagada.

Miquel Egea i Munté
Director gerent

REFLEXIONS.

Els olesans i olesanes, continuem fent  uns consums 
d’aigua d’ús domèstic, molt ajustats; malgrat que no 
hem d’estalviar-la per qüestions relacionades amb 
la sequera.

En el passat 2011, la quantitat d’aigua  litres/habitant/
dia, era de 112,87. En el 2010 va ser de 114,25, 
un 1,21 % menys. CONTINUEM  TANCANT  LES 
AIXETES.

Cadascú de nosaltres hem vist que, per més que 
estalviem, el cost del rebut s’apuja i s’apuja. La 
disminució del consum ha estat continuada des 
del 2000. Aquesta disminució està ocasionada per 
vàries qüestions principals:

Sostenibilitat: la substitució dels aforaments per 
comptadors.

Sequera de 2007/2008: conscienciació ciutadana.

Situació soci econòmica: Qui no era pobre s’ha 
empobrit, el 20% de la població de Catalunya, està   
en risc d’exclusió social, unes 160.000 persones no 
reben cap prestació social i 25.000 famílies viuen 
amb menys de 400€ al mes. La crisi a triplicat 
l’atur.

Fiscalitat, Cànon: Encariment del cànon. L’afegit 
d’un quart bloc domèstic i la disminució dels m3 
per tram. El cànon suposa entre un 30 a un 50% de 
la factura.  Això fa que el cost total s’incrementi un 
18% del promig.

Afectació novetats del Cànon de l’Aigua a Enti-
tats subministradores: Instauració d’un nou cànon 
que afecta tot el cabal d’aigua que s’extreu del riu. 
Això farà incrementar tarifes de l’aigua entre un 3% 
i un 5%. Això suposa una sobreimposició sobre la 
mateixa aigua.

CONSEQÜÈNCIES:  Atès que, els consum d’aigua 
estan en proporció directa amb la recaptació 
dels cànons imposats i aquest aniran a la baixa, 
l’Administració anirà incrementat la fiscalitat, per 
mitjà dels cànons, per anivellar els ingressos re-
captatoris previstos. La factura de l’aigua cada any 
que passi s’incrementarà la part impositiva sobre els 
volums consumits i facturats.

RESULTATS: L’augment de la factura de l’aigua 
produïda per l’increment del cànon, és per cobrir 
el finançament de l’Agència. L’ACA no té previst 
fer més infraestructures hidràuliques d’abastament 
d’aigua. La dessalinitzadora del Prat només ha fun-
cionat un 10% de la seva capacitat, per mantenir el 
correcte manteniment; pràcticament s’ha convertit 
en l’àngel de la guarda, per fer front als propers 
períodes de sequera.

CONCLUSIONS:  Molt ens temem que el rebut de 
l’aigua es vagi assimilant al d’una factura deriva-
da dels productes del petroli, en què el producte 
bàsic sigui el component de menys cost, i que el 
percentatge  més gran, siguin els impostos. En 
altres productes com l’energia elèctrica, el gas, els 
combustibles, etc.  és així. És una manera fàcil que 
els Estats recaptin impostos.

LA HISTÒRIA DE LA HUMANITAT, D’UN POBLE, 
ÉS LA DE LA RELACIÓ AMB L’AIGUA; ÉS 
DE VITAL IMPORTÀNCIA GESTIONAR-LA  I 
GUARDAR-LA.

Per tot això, som molts els que estem en contra 
de la mercantilització de l’ AIGUA.

Joan Arévalo i Vilà
President de la CMO  

ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
Dia 19 de maig a les 5 de la tarda
Al local social. C/Alfons Sala, 42

Es tractaran els següents temes de l’ordre del dia:

Examen i aprovació, si s’escau, del Balanç, Compte de Resultats 
i l’Informe de Gestió  tancats a 31 de desembre 2011. Liquidació 
Pressupost 2011 del Fons Prom. Educació Cooperatives i presentació 
Pressupost 2012; i altres temes d’interès per a tots els socis. 
US HI ESPEREM.
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L’agenda del maig
Fins el diumenge 13 de maig
Exposició “25 anys del Teatre de La Passió”. A  l’Espai d’Art de La Passió 
d’Olesa. Organització: Associació de La Passió d’Olesa.

Fins el dimarts 8 de maig
Exposició de fotografies “Montserrat, una visió molt especial”, del fotògraf 
Joan Martínez. A la Biblioteca.

Dissabte 5
Mercat ecològic i de pagès. De 9 a 14 h, al carrer Alfons Sala.

Jazzcasal: Afro blue. A les 22 h, al teatre El Casal.

Diumenge 6
3a. jornada de la lliga local, 4t. Trofeu Joan Gil. A les 10 h, al Camp de tir 
municipal Agustí Valls. Organització: Tir Arc Olesa.

Danses Olesa. Taller de danses dels Països Catalans i, seguidament, ball a peu 
de plaça. A les 18 h, a la plaça Nova. Organització: L’Arrel Acció Cultural

Inauguració de l’exposició d’escultures d’Antonio Gómez. Fins el diumenge, 
20 de maig. A L’Eixida de l’Art. Organització: L’Eixida de l’Art.

Dimarts 8
Inauguració de l’exposició “Municipi sense fum”. Fins al diumenge 20 de 
maig. A la Casa de Cultura.

Curs per a emprenedors i nous empresaris: “Treballador autònom: informa’t 
de totes les obligacions i drets que tens”. De 10 a 13 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Servei de Promoció Econòmica.

Dijous 10
Curs per a emprenedors i nous empresaris: “Treballador autònom: informa’t 
de totes les obligacions i drets que tens”. De 10 a 13 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Servei de Promoció Econòmica.

La biblioteca de nit. Hora del conte per a adults: “Va de piropos”, amb Sandra 
Rossi. A les 22 h, a la Biblioteca.

Nit d’Òpera al Casal: “Cyrano de Bergerac”, retransmissió en directe des del 
Teatro Real de Madrid. A les 20 h, al teatre El Casal.

Divendres 11
Va de concert! de formacions. A les 20 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Curs per a emprenedors: “Ets immigrant? Vols emprendre un negoci?: tot 
el que necessites saber per començar amb el teu projecte. De 10 a 13 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: Servei de Promoció Econòmica.

Dissabte 12
Teatre: “Contes eròtics”, a càrrec de la Companyia La Farsa. A les 22 h, a 
la UEC.

Diumenge 13
4a. jornada de la lliga local, 4t. Trofeu Joan Gil. A les 10 h, al Camp de tir 
municipal Agustí Valls. Organització: Tir Arc Olesa.

Fideuà de l’AAVV La Central l’Olivera. A les 12 h i a les 16.30 h, al carrer 
Metge Carreras, 18. Organització: AAVV La Central l’Olivera.

32è Aplec de la Sardana amb les cobles Sabadell, La Flama de Farners i Vila 
d’Olesa. A les 12 h i a les 16.30 h, al Parc Municipal. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Caminada popular Joan Subirana. Des de les 8.30 h, a la UEC.

Dimarts 15
Va de concert! alumnes EMS i NM. A les 19 h, a la Casa de Cultura. Organit-
zació: Escola Municipal de Música.

Dimecres 16
Va de concert! alumnes EMS i NM. A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música.

Divendres 18
Taller de pastisseria per la convivència. A l’Escola d’Arts i Oficis. Cal inscripció 
prèvia. De 18.30 a 20.30 h. Organització: Ajuntament.

Conferència: “El seguici festiu. Element patrimonial de la cultura popular 
catalana”, a càrrec de Daniel Vilarrubias, arxiver, músic i
especialista en cultura popular. A les 19 h, a l’Ajuntament. 
Organització: L’Arrel Acció Cultural.

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

Hora del conte: “Contes a dojo”, amb l’Ós Mandrós. A les 18 h, a la Biblio-
teca.

Dissabte 19
Torneig de futbol femení per la convivència. A la tarda, a la pista esportiva 
del barri de Sant Bernat. Cal inscripció prèvia. Organització: Ajuntament.

Jazzcasal: “Multijazz”, a les 22 h, al teatre El Casal.

Inauguració de la 27a exposició de pintura “Roba estesa” del grup del pro-
fessor Josep Campmany. Fins al 3 de juny. A les 19 h, a l’Espai d’Art de La 
Passió. Organització: Escola d’Arts i Oficis.
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Diumenge 20
Festa infantil amb grup d’animació i sardanes. A les 18 h, a la Plaça de les 
Fonts. Organització: ACF Olesa Sardanista i AAVV Casc Antic.

Caminada popular “Suma’t al rosa”. Organització: Ariadna.

Teatre: “Contes eròtics”, a càrrec de la Companyia La Farsa. A les 18 h, a 
la UEC.

Dilluns 21
Curs per a emprenedors i nous empresaris: “Com posar preu als meus pro-
ductes o serveis”. De 9 a 14 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Servei de Promoció Econòmica.

Divendres 25
Xerrada “Trastorns de conducta en infants i adolescents”, a càrrec del psicòleg 
Ferran Martinena Mora. A les 19.30 h, a la UEC. Organització: la UEC.

Conferència amb el dermatòleg Jordi Serra, del CMI. A les 18 h, a la Comu-
nitat Minera Olesana. Organització: Ariadna.

Club de lectura general: “Si una nit d’hivern un viatger”, d’Italo Calvino. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca.
 
Trobada gastronòmica per la convivència. De 18.30 a 20.30 h, a l’Escola 
d’Arts i Oficis. Cal inscripció prèvia. Organització: Ajuntament.

Lliurament de premis del 12è concurs escolar de dibuix i pintura i del
2n. concurs escolar de fotografia. A les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Dissabte 26
6a. Fira de primavera. Feria del mediodía, amb degustació de tapes i música, 
a les 11 h; pregó de feria i ball de sevillanes, a partir de les 18 h. 
Organització: ACA Luis de Tena.

Trobada d’esbarts infantils i juvenils, de 17 a 20 h; ballades simultànies, de 
17 h a 18.30 h. A continuació, cercavila dels grups de dansa fins a la Plaça 
Catalunya, on es farà la ballada conjunta de tots els esbarts, cap a les 18.30 
h al Parc Municipal i al Parc de l’Estatut. Organització: Esbart Olesà.

Inauguració de la 24a exposició “Mosaic d’arts” de l’Escola d’Arts i Oficis. 
Fins el 12 de juny. A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i Oficis.

Màgia oriental II: Farraza i 13 llunes, dins “Olesans a Escena”. A les 19.30h, 
al teatre El Casal.

Intercanvi de punts de llibre. De 10 a 12.45 h, a la Biblioteca. 
Organització: 7 dones i punt.

Teatre: “Contes eròtics”, a càrrec de la Companyia La Farsa. A les 22 h, a 
la UEC.

Diumenge 27
6a. Fira de primavera. Concurso de migues, a les 10 h; a partir de les 12 h, 
actuacions i ball de sevillanes. Organització: ACA Luis de Tena.

Caminada del Mil·lenari, des de l’església parroquial a la Creu de Saba, punt 
més alt del terme, per tal de commemorar el mil·lenari de
l’església de Santa Maria. Dins els actes de celebració del Mil·lenari de la 
Parròquia Santa Maria. A les 8 h, des de la Plaça Nova. 
Organització: Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall.

Dinar popular de celebració del Mil·lenari de l’església de Santa Maria. A les 
14 h, al teatre El Casal.

Cinema infantil: “La profecia de les granotes”. A les 17 h, al teatre El Ca-
sal.

Cineclub: “La última estación”. A les 19 h, al teatre El Casal.

Dilluns 28
Curs per a emprenedors: “Autogestió i cooperativisme”. De 9 a 13 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: Servei de Promoció Econòmica.

Dimecres 30
Escola de pares i mares. Taller gratuït: “Treballem el ritme”, per a famílies 
amb fills d’1 i 2 anys. A les 17 h, a la llar d’infants Taitom. 

Xerrada sobre tabaquisme, a càrrec d’Àngels Vidaña. A les 18 h, a l’Ajunta-
ment. Organització: CAP d’Olesa, Ajuntament i Diputació.

Dijous 31
Curs per a emprenedors: “Autogestió i cooperativisme”. De 9 a 13 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: Servei de Promoció Econòmica.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats 
i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable per 
alteracions dels programes o de canvis d’última hora.
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La pubilla del maig
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Va presidir l’Acte la Regidora de Cultura Sra. Pilar Puimedón, Regidor 
d’Esports Sr. Pere Oleart, Regidor de la Via Pública Sr. Francesc Rosa, 
Sr. Xavier Garcia-Durande l’Escola Daina Isard, va presentar l’Acte el 
Sr. Joan Arévalo President la CMO.

EDITAT PER LA COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt. AMB EL SU-
PORT DE L’AJUNTAMENT  D’OLESA DE MONTSERRAT.

Amb l’assistència d’un centenar de persones el dia 21 d’abril la Comunitat 
Minera presentava el treball de recerca fet pel Joan Soler, mereixedor 
del Premi Recerca  2010.

La Comunitat Minera va recolzar aquest treball per donar a conèixer i 
donar llum a un treball valuós, i que no quedés en un calaix.

És una guia molt descriptiva; fonts, camins, corriols, indrets, ermites, 
panoràmiques, etc. Que mostra la riquesa d’Olesa i el nostre entorn, els 
camins per coneix-ho per tal de cuidar-ho, preservar-lo i estimar-lo.

El llibre és una joia, per la varietat d’informació que conté, fotografies, re-
ferències geològiques i històriques del nostre terme i de la nostre Vila.

La maquetació mostra un coneixement professional  excel·lent que ha 
sigut fet per En Jaume Morera, junior.

És un llibre que tothom ha de tenir, i el recomanem també a les Escoles d’Olesa 
per que en tinguin coneixement i als nois i noies dels espais naturals del nostre 
municipi.

Els beneficis que aporti el llibre seran destinats a la millora de les fonts i camins 
del terme, és un gest de generositat  de l’autor, Joan Soler.

Es va donar les gràcies a tots aquells col·laboradors, per les seves ajudes, que ha 
fet que el llibre tingui una qualitat/preu molt ajustat. El preu de venda és de 19 €.

La Comunitat Minera Olesana SCCLt. dóna les gràcies pel suport i Assistència 
a l’acte.

Joan Arévalo i Vilà
President Comunitat Minera Olesana SCCLt.

PRESENTACIÒ A LA SALA D’ACTES DE LA COMUNITAT MINERA OLESANA SCCLt. DEL LLIBRE “GUIA EXCURSIONISTA” 
OLESA  DE MONTSERRAT I ENTORNS del  JOVE OLESÀ JOAN SOLER i GIRONÈS GUANYADOR DEL XV PREMI 
RESERCA VILA D’OLESA  D’ESTUDIANTS 2010.

La Laura Martinez Albàs té 21 anys. Aquesta jove olesana estudia actualment 
el mòdul d’integració social a Sant Boi del Llobregat, encara que abans ho havia 
fet a l’Escola Ferrà i Esteve i a l’Institut Daniel Blanxart. Ara per ara, viatjar és 
el que més la motiva i sortir amb les amigues el que ocupa el seu temps lliure.

Segurament, aquest element de protecció, ubicat al carrer Argelines del nostre 
municipi, ha passat desapercebut per molts olesans i olesanes. Acostumats a 
veure per Olesa i per les carreteres catalanes dispositius pensats per prevenir les 
conseqüències dels accidents de trànsit, pocs ciutadans s’hauran fixat que aquest 
és diferent a tots els altres. I és que, encara que sembli mentida, aquest és ple 
de formigó, és robust, fet que impedeix qualsevol possibilitat d’amortir l’impacte 
d’un cotxe, una moto o una bicicleta. Esperem des del 08640 que aquest “Guaita” 
serveixi perquè els actuals dirigents del municipi arreglin aquesta situació. Men-
trestant, recomanem la màxima precaució als ciutadans quan circulin per aquest 
indret del municipi.

 
Foto: 08640
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Esport olesà
Power
El dissabte 21 d’abril es van celebrar 
dos campionats en els quals va partici-
par Power Olesa. Els integrants del Club 
Power Olesa, tot i haver d’entrenar en 
un garatge a causa de la poca sensi-
bilitat de l’Ajuntament d’Olesa amb els 
discapacitats físics (segons el president 
del club), els quals estan a l’espera d’un 
nou lloc d’entrenament, juntament amb 
els integrants de la Selecció Catalana de 

Powerlifting Adaptat, van participar a la 
2ª jornada del Campionat d’Espanya a 
Adeje, Tenerife. 1r lloc en femení per a 
Montse Alcoba amb un aixecament de 
95 kg; 2n lloc en masculí per al campió 
absolut Alfonso Romero amb un aixeca-
ment de més de 100 kg i amb rècord en 
màsters d’Espanya amb 165 kg; marca 
personal de Javier Lafuente Bauret amb 
120 kg, sots campió a la categoria de 
menys de 100 kg, amb una gran actuació 

i 3r lloc per al debutant Marc Oro a la 
categoria de menys de 100 kg amb una 
bona actuació.

IV Prova social del CPA 
Olesa
El passat diumenge, dia 22 d’abril, el CPA 
Olesa va celebrar la IV Prova social del 
club. A la pista annexa al Pavelló Salva-
dor Boada, 75 patinadors repartits en 
diferents categories van competir durant 
tot el matí acompanyats, des del públic, 
pels seus familiars i amics. Cada pati-
nador va executar de manera individual 

la seva coreografia i tres jutges de la 
Federació Catalana de Patinatge van ser 
els encarregats de puntuar-la, excepte 
en el cas de les patinadores més petites, 
que van actuar en grups, i de les patina-
dores de “Solo Dance”, que van realitzar 
els seus balls a mode d’exhibició. Al final 
de la competició es van lliurar els trofeus 
als guanyadors i tots els participants van 
rebre una medalla. 
Aquesta competició serveix d’arrencada 
cap a un mes de maig ple de compromi-
sos. El cap de setmana del 5 i 6, alguns 
alumnes tenen proves de nivell, mentre 

Les patinadores olesanes en acció  Foto: 08640
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Sopars
El bar Sant Anna, al Parc de l’Estatut 
organitza sopars amb menús de diver-
ses pizzes a un preu molt accessible, 
que inclou entrants, pizzes a elecció, 
postres i cafè, a més dels productes 
locals i italians que ofereixen.

Més serveis
El centre de jardineria Jané Presas va 
ampliar els seus serveis oferint petites 
parcel·les (30 o 40 metres) on podreu 
conrear el vostre hort sota els principis 
de l’agricultura ecològica. Per a més 
informació, podeu visitar-los a la Ctra. 
C-55 Km. 2,2, tel: 609 793 210 i 655 
894 320.

Mimos
Cinc establiments s’uneixen en una 
iniciativa pionera a Olesa: “La roda 
del descompte”. Cada vegada que 
un client gaudeix d’un dels serveis 
d’aquests establiments, per compres 
superiors a trenta euros, li regalen 5 
€ de compra. Quan s’utilitza el primer 
val de descompte en un dels comerços, 
es rep un nou val de 5 € un altre cop 
que es pot tornar a gastar en aquests 
establiments. Així és com funciona en 
aquesta imparable “Roda del descomp-
te”. Els comerços són: els restaurants 
Olea i Tap de Suro, Africa Estilistas, 
Ekilibri i Ekiliqua.

Reformes
L’empresa de reformes integrals Top-
cyser va inaugurar el nou showroom 
de cuines, banys i armaris de la marca 
Dica el passat 23 d’abril. És al carrer 
Jaume de Viver, 5, quasi cantonada amb 
l’avinguda Francesc Macià.

Nova col·lecció
El passat dilluns 16 d’abril es va pre-
sentar, a Terrassa, la col·lecció “Somp-
tueux” de L’Oréal Professionel, amb la 
presència de 60 professionals del món 
de la perruqueria. Els assistents van 
participar a un taller a partir del qual 
van conèixer de primera mà aquesta 
col·lecció carregada d’elegància i d’estil 
depurat que reflecteix el retorn de la 
perruqueria a mida. I és que, si aquest 
any les grans firmes de moda han rendit 
homenatge a la precisió, minuciositat 
i experiència amb elegants puntes i 
sedes brodades, L’Oréal Professionnel 
ha volgut, a través d’aquesta col·lecció, 

reivindicar el paper del professional del 
cabell: l’artesà de la bellesa per excel-
lència.
L’artista ID, Àfrica Oliveras, acompa-
nyada d’Adrián Pérez, educador de 
L’Oréal Professionnel, van descobrir al 
costat dels assistents tots els secrets 
d’aquesta col·lecció tan ambiciosa. Tot 
un èxit del qual també en va ser testi-
moni el Gremi de Terrassa que va acon-
seguir transportar a tots els presents 
als orígens de la matèria primera de la 
professió més bella del món.

Dieta
Boré Estètica-teràpies et convida a co-
nèixer el servei de Dietètica i Nutrició, 
seguiràs una dieta equilibrada sense 
passar gana i aprendràs a menjar bé 
per sentir-te millor. També pots dema-
nar el teu estudi nutricional gratuït i 
podràs complementar la dieta amb 
els tractaments corporals del centre 
perquè puguis tenir uns resultats 
més ràpids i efectius. I, si t’agafes un 
abonament, et sortirà millor de preu. 
L’adreça és passeig del Progrés, 21. Tel: 
93 778 1951.

25 anys
L’espígol, des de 1987, porta 25 anys al 
vostre servei. Des d’aquí, volen agrair 
als seus clients la seva fidelitat i confi-
ança, i prometen seguir treballant amb 
il·lusió com el primer dia i actualitzar-se 
constantment per atendre les vostres 
necessitats. Ara disposen d’un nou 
servei de quiromassatge (contractures, 
relaxants, reflexologia podal, tècniques 
orientals, etc.) dirigit per un professi-
onal qualificat. Visites concertades. 
Per a més informació, L’espígol està 
al carrer Jacint Verdaguer, 13. Tel: 93 
778 2728.

Cicle
ITH ofereix un cicle d’activitats fins 
al juny amb sessions terapèutiques 
adaptades per a aquelles persones que 
pateixen dolences de tipus muscular o 
esquelètic: fibromiàlgia, fatiga cròni-
ca, osteoporosi, etc., així com aquelles 
que vulguin explorar i complementar-se 
amb tècniques com la meditació, tai chi 
o la teràpia Gestalt. Per a més informa-
ció, ITH està a la Plaça Catalunya, 24, 
1r 3a. Tel: 633 820 119. 

Mobles Casas
Des del passat mes de març, la botiga 
de Mobles Casas ha obert una secció 
de mobles “kit K2”. Són articles de fàcil 
muntatge per tal que el client s’ho pugui 
endur i muntar a casa. Els trobarem 
a les seves dues botigues dels carrers 
Passeig del Progrés, 41 i avinguda 
Francesc Macià, 88. Hi ha dormitoris 
juvenils, menjadors, armaris i  taules, 
com sempre, al millor preu.

Inauguració
El proper dissabte 5 de maig obrirà les 
seves portes “The Fragrance Today’s”, 
un nou concepte de perfumeria a gra-
nel de marca blanca, on podreu trobar 
totes les equivalències als vostres 

perfums favorits i, a més, una àmplia 
gamma d’ambientadors, mikados, 
sachets, encens, etc., a uns preus 
increïbles. Per a més informació truca 
al 93 127 9480, escriu al mail: mirei
afragrance@hotmail.com o visita’ns a 
Facebook “Olesa Fragrance Mireia”. El 
dissabte 5 de maig a partir de les 17 h, 
hi haurà la inauguració al carrer Anselm 
Clavé, 170.
Us esperem a tots el proper 5 de maig a 
partir de les 17h al carrer Anselm Clavé, 
170, Olesa de Montserrat.

Calendari 2012
L’Associació Prodisminuïts Santa Oliva 
va rebre un donatiu de 1.525 euros 
per la venda de la setena edició del 
“Calendari”, produït per l’equip d’aquest 
periòdic. Els diners es destinaran a 
subvencionar activitats formatives i 
recreatives de l’associació. Des d’aquí, 
volem donar les gràcies a tots els bo-
tiguers, empreses i persones que han 
col·laborat en la venda d’aquesta edició 
del calendari solidari.

Debut
L’olesà Isidre Montserrat debuta 
en el Versus Teatre de Barcelona el 
proper 4 de maig amb l’obra “The 
lone some west” juntament amb la 
direcció de Pepa Fluvià. Per a més 
informació, podeu consultar el web 
www.rasteatre.com i el facebook 
“facebook.com/rasteatre”.
 
Enhorabona!
La pel·lícula de producció catalana 
“Els nens salvatges” va guanyar el 
premio la “Biznaga de oro” del Festival 
de Màlaga, i també el premi al millor 
guió, a la millor actriu secundària (Aina 
Clotet) i al millor actor secundari (Àlex 
Monner).També hi ha moltes possibili-
tats que s’estreni a Olesa, encara que 
la data no estigui confirmada. El film 
de Patricia Ferreira està protagonitzat 
per Marina Comas (Pa Negre), el Àlex 
Monner (Polseres Vermelles, Herois) i 
Albert Baró (Les Veus del Pamano). “Els 
nens salvatges” s’endinsa al món de 
l’adolescència per mostrar els proble-
mes d’incomunicació i les vies de fugida 
d’un grup de joves.

que altres participen a la segona Fase del 
Trofeu de Corbera. El cap de setmana del 
19 i 20, a més d’altres proves de nivell, se 
celebrarà la segona fase dels Interclubs 
de la Federació. A la primera fase, el CPA 
Olesa va aconseguir ni més ni menys que 
11 posicions entre els primers llocs de 
les diferents categories. Esperem que 
la segona fase tingui el mateix èxit. Des 
d’aquí els desitgem molt bona sort!

Cronoescalada 
El proper diumenge 13 de maig es ce-
lebrarà la IV edició de la Cronoescalada 
amb BTT a Puigventós. Com cada any, 
els participants sortiran des de l’Escola 
Daina Isard per recórrer els 6,2 quilò-
metres fins a Puigventós. La cursa es 
realitza en format contrarellotge, és a 
dir, cada 30 segons surt un participant. 
Hi haurà avituallament i esmorzar per a 
tothom i aquest any, com a novetat, una 
samarreta commemorativa de la cursa. 
Tota la informació la podeu trobar a http:
//cronoescalada.daina-isard.cat/

Tir amb arc
Nous rècords al tir amb arc a la segona 
jornada de la lliga local Trofeu Joan Gil, 
disputada al camp municipal. Amb la 
participació de 15 arquers, Manel Souto 
en arc compost i Josep Lluís Amador en 
veterans, aconseguien nous records del 
campionat. En arc recorbat, una bonica 
lluita entre Joan Alcoverro amb 551 punts 
i Salvador Adrià 539 a la distància de 
70 metres dominava la categoria sènior. 
Màximo Salamanca, que millora la seva 
marca en la lliga local, suma 456 punts. 
A la categoria veterans, Josep Lluís Ama-
dor millora el rècord local a 60 metres i 
deixa la marca de 556 punts a les sèries 
263/291. L’arquer cadet Aitor Martínez 
millora la marca personal en sumar 465 
punts i Dicson Diaz en fa 449. En infan-
til, Jaume Abayà acaba amb 448 a les 
distàncies de 50/30 metres. Alba Ubach 
estableix la nova marca femenina amb 
495 punts i Adriana Pla, molt a prop de la 
seva companya, amb 467 punts a les dis-
tàncies de 40/30 metres. En la categoria 
de Promoció a 30 metres, Juan Jiménez 
millora la seva marca personal a més de 
100 punts en sumar 440 punts.
En arc compost, Manel Souto millora el 
nou record olesà en 2 punts i el situa a 
la categoria sènior en 666 punts després 
de les dues sèries 334/332. La veterana 
Matilde Teruel va sumar 419 punts en el 
doblet a 50/50 metres. Per últim, en arc 
long-Bow, Carlos Pla millora en 3 punts la 
nova marca i estableix el nou record en 
77 punts al doblet de 18/18 metres.
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Classificats
Treball
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 alrededores. 
Tel: 653 083 692.

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

¿Necesita una empleada del hogar 
autónoma? Cocina, plancha, cos-
tura, etc. de confianza y con refe-
rencias. Por horas, días o servicios 
puntuales de limpieza a fondo. 
Tel: 697 377 969.

S’ofereix senyora per acompanyar  
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.

Busco acordeonista serio y formal, 
preferentemente de Olesa. Con-
tactar al tel: 626 802 742.

Clases de inglés niveles básicos, 
intermedios, avanzados, perso-
nalizados y garantizados. Al míni-
mo coste. Más detalles al tel: 672 
077 409 (Frank).

Clases de guitarra (armonía, 
solfeo, iniciación, etc.) flamenco, 
rumba, blues, particular y econó-
micas. Precios anti-crisis. 
Tel: 666 768 207 (Alberto).

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

El Servei de Promoció Econòmi-
ca d’Olesa necessita cobrir els 
següents llocs de feina: auxiliar 
administrativa, agent comercial 
amb nivell de català mig, auxiliar 
de geriatria, infermer/a i cambrer. 
Per a més informació, el telèfon de 
Promoció Econòmica és el 93 778 
0050, ext. 2402.

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

Se ofrece carpintero, instalador de 
parquet, restauraciones de mue-
bles antiguos y pintor de interio-
res. 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.

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

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 re-
pàs a nens/es de primària. 
Tel: 654 684 046.

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

Automotor
Soy un Citroen C3 azul cielo del 
2004, diésel y con 5 puertas. Sólo 
tengo 91.000 kilómetros y estoy 
muy bien cuidado. Me venden por 
solamente 3.000 €. 
Tel: 660 200 277. 

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

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

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

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). In-
teresados, contactar con Lorena 
al tel: 658 332 756.

Immobiliària
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, terraza, par-
king. Precio de la casa: 290.000 €. 
Tel: 655 845 222.

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

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

Local en alquiler en el centro, cerca 
del Ayuntamiento y del CAP, total-
mente 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.

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 llo-
gar. Tel: 630 481 474.

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

Manresa centre, lloguer d’aparta-

ment moblat, una habitació gran i 
tot independent, cuina equipada, 
finca amb ascensor, videoporter. 
Acabats de qualitat, molt acollidor. 
Preu: 385 € + deixalles. 
Tel: 619 042 495.

Diversos
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, 
infantils, de formatges i vins, etc. 
Tel: 628 928 588 (Montse).

Vendo equipo de DJ, altavoces, 
amplificador, mezcladora, micrófo-
no 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. Consultas al 
tel: 672 077 409.

Es compren antiguitats, rellotges, 
eines, mobles, vidre, roba, etc. 
Paguem al comptat, tel: 660 937 
835.

Vendo leña económica. Tel: 659 
660 258.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules 
a periodic08640@hotmail.com o 
al tel. 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 repe-
tir, s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Per molts anys !
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Adelina Càceres Fernández (83), Adrià Cèspedes Altarriba (14), Agata Agut Domenech (42), Ainhoa Martínez Vilches (17), Akira Valero, Alba Pareja Pinos (23), Alejandro 
Fernández Molina (19), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (58), Angela Armengou Orriols (81), Angelina Dalmases (62), Anna Voltà Palomares (11), Antonio 
Mangas García (46), Baldiri Quatrecases (98), Bernardino García Lopera (82), Berta Claramunt Folch (24), Carlos Antón (44), Carmen Artola Rull (72), Celestina Sopeña 
Pisose (74), Cristina Porterias Torres (18), Cristóbal Cano Belmonte (76), Daniel Pérez (22), Didac Salabert Yañez (10), Eudald Daví Solà (8), Elisabeth Morral Antón (21), 
Emilio Folch Monfort (88), Evangelina Moreno Mora (72),  Felix González Amoedo (30), Francisco Verdugo López (75), Irene Morrus Nartinez (39), Jaume Mampel i Ayuso, 
Jaume Volta Cortel (56), Javier Vega Nieto (8), Joan Batista Gil, Joan Llusà Lanau (27), Joan Sedeño Lobato (51), Joel Carrasco Bañales (12), Jordi Carballol (7), Jordi Grau 
López (44), Jordi Pons Badenas (40), Jorge Mangas Soldado (13), José Luis Espejo (42), Jose Luis Recme Aviles (45), José Manuel Salguero Tobes (33), Josefa Agulló López 
(74), Josep Campmany, Josep Casanovas, Josep Lluís Amador Nuñez (63), Josep Mallofré Boada (47), Josep Miravet Escrig (85), Josep Montserrat García (45), Juan Calvo 
Marcos (21), Judith Mora Riberes (17), Laia Solà Rivera (38), Lara Jaime Riera (18), Lluísa Corsà Nolla (71), Lucía Lupacchini (29), Manuela Neira Cea (85), Marc Soriano 
Amores (18), Maria Calsina Botines (64), Maribel Rivera Recio (66), Maria Rosa Villarreal López (37), Marina Montoya Bernades (28), Marta Voltà Palomares (11), Martina 
González Lupacchini (12), Mercè Bayona Gibert (44), Mercè Pallarès Costa (55), Miquel Camarero Xucla (85), Mireia Lozano Chicón (29), Miriam Sánchez Matas (20), Montse 
Nomem Ubach (50), Nelson López, Neus Callén Navarro (16), Núria Almirall Vilà (34), Núria Costa Ribe (67), Núria Matas Pons (63), Núria Torres Martínez (43), Oriol Viñau 
Argelich (24), Paquita Jorba Picañol (58), Patricia Albalá Gutiérrrez (18), Paquita Solé Benitez (62), Paulina Muñoz Pardo (83), Pepita Pages Sans (83), Pilar Gil Termens 
(46), Pol Nin Moràn (30), Rafel Pérez Cintas (79), Raquel Guaita Ortega (34), Raúl Pérez Burgos (7), Ricard Salabert Jorba (33), Rosa Arnau Porcar (80), Rosario Sevillano 
Ruiz (70), Rubén Collado Bañales (14), Rubén Notario Vacas (16), Sandra García Abuín (34), Sebastián Barrientos Ribera (83), Sebastián Bertoluzza Gigena (32), Serena 
Pérez Álvarez (9), Sergi Graells Jané (33), Sergi Serra Jorba (30), Sonia Sevilla del Rincón (10), Susana Cabré Cherta (64), Toni Llusà Cano (10), Vanesa Cruz Cano, Zaida 
Giménez Ruiz (17).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al 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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