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Habemus Rambla

Esport olesà
Les noies  daurades 
d e  p à d e l  p u g e n  a 
Primera

Agenda
Sant Jordi a Olesa

Quatre anys després que s’inici-
essin els primers treballs per ar-
ranjar la Rambla d’Olesa, aquest 
emblemàtic espai del municipi ja 
llueix cara nova. No hi haurà inau-
guració, però durant els propers 
dies els treballs finalitzaran i la 
Rambla d’Olesa podrà recuperar 
el vell esplendor que durant anys 
va convertir aquest passeig en 
punt de trobada de molts olesans 
i olesanes. De fet, amb aquesta 
intenció, l’any 2009 s’iniciava el 
projecte. Han passat dies, mesos, 
anys, obres, aturades del projecte, 
més obres, noves redaccions, més 
obres, queixes dels veïns i, men-
trestant, la Rambla no acabava de 
reviure com s’havia promès. Avui, 
però, la realitat és una altra. S’han 
anivellat els vials laterals per con-
vertir-los en plataforma única, s’ha 
asfaltat de color vermell la zona de 
pas de vehicles, s’han fet passos 
elevats en els passos de vianants, 
hi ha un nou enllumenat, s’han 
instal∙lat jardineres i nous fitons 
(per cert, quants fitons hi ha avui 
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en dia a Olesa?), nous embornals 
i escurcells...Tot pensat per a què 
veïns i comerciants visquin el car-
rer i al carrer, després d’uns anys 
en què la Rambla havia perdut 
aquella essència tant caracterís-

E n s u r t  a  L a  P a s s i ó
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tica. Ara, per fi, hi ha qui crida, 
sobretot comerciants i restaura-
dors: “Habemus Rambla”. 
Que la gaudiu!

A la representació de La Passió del passat 29 de març, l’actor F.E. de 19 
anys es va entrebancar baixant una escala, fora de visibilitat del públic que 
ocupava la platea, segons va informar en un petit comunicat de premsa, 
La Passió d’Olesa. En una primera valoració, a conseqüència de la caiguda 
es va trencar els dos canells i es va fer un cop al cap. Segons els serveis 
mèdics que el van atendre, no va perdre la consciència en cap moment i 
les constants vitals eren correctes. Es va traslladar a l’Hospital de Bellvitge 
en un helicòpter medicalitzat.
A banda d’aquest accident, la representació es va poder desenvolupar amb 
normalitat, segons l’entitat.
El noi, que interpretava l’apòstol Sant Tomàs -un personatge que no té 
text-, evoluciona favorablement. L’accident va passar durant l’escena de 
la Resurrecció de Llàtzer, quan el ferit va relliscar de l’escala que baixa a 
la fossa de l’escenari, des d’una altura d’uns quatre metres.
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Farmàcies de torn diürn  -  Abril 2013

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

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

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

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

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

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

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

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

Entre princeses, dracs, roses i 
llibres, se celebra el dia de Sant 
Jordi, a qui dediquem aquesta 
edició. Se’n coneixen molt poques 
dades i gairebé totes les seves 
notícies es basen en llegendes i 
tradicions que han passat de boca 
en boca al llarg dels segles. El que 
sí se sap és que va ser un soldat 
romà, nascut el segle III a La Ca-
padòcia (Turquia) i que va morir 
a principis del segle IV, probable-
ment a la ciutat de Lydda, l’actual 
Lod d’Israel. 

El dia de Sant Jordi, patró dels ena-
morats, és el dia en el qual tots o 
gairebé tots rebem una rosa o un 
llibre. En commemoració a Sant 
Jordi, esperem que tots us animeu 
a comprar llibres, a llegir-los i a 
gaudir de tot el que ens poden ofe-
rir unes bones línies escrites amb 
sensatesa i imaginació. Aquesta 
data també pot servir per recobrar 
l’hàbit de llegir llibres, quan altres 
mitjans de comunicació com ara la 
televisió o Internet permeten una 
accessibilitat més prompta, però 
també més espontània i efímera, 
a la cultura i el saber. 

Cal dir que la coincidència del Dia 
del Llibre amb la festivitat de Sant 
Jordi no té res a veure amb el sant. 
El Dia del Llibre va començar a ce-
lebrar-se el 7 d’octubre de 1926 
en commemoració al naixement 
de Miguel de Cervantes. La idea 
va ser de l’escriptor i editor valen-
cià, establert a Barcelona, Vicent 
Clavel Andrés, que la va proposar 
a la Càmera Oficial del Llibre de 
Barcelona. El 1930 es va acordar 
canviar la data i la van traslladar 
al 23 d’abril, dia de la mort de 
Cervantes. Cal dir que Miguel de 
Cervantes va estar molt ben rela-
cionat amb Barcelona, ciutat a la 
qual va dedicar grans elogis en la 
seva obra “El Quixot de la Manxa”. 
Es calcula que més de 80 països del 
món celebren el Dia del Llibre per 
aquesta data i cal recordar també 
que un 23 d’abril de 1981, moria 
un gran escriptor català com va ser 
Josep Pla i que el 1616 ho faria el 
cèlebre dramaturg anglès William 
Shakespeare. 

Bona lectura i a celebrar que 
sempre hi haurà algun motiu per 
fer-ho!

Pressupost ajustat
Després de tres hores i mitja de debat, 
el pressupost 2013 d’Olesa va quedar 
aprovat amb els vots favorables del 
Bloc Olesà, Plataforma per Catalunya 
i Entesa dels Olesans-ICV; també amb 
les abstencions de CiU, PSC i ERC, i el 
vot contrari del Partit Popular, al ple 
municipal del passat 25 de març.
El pressupost arriba a 18,1 milions 
d’euros, un 5,50 % menys (poc més 
d’un milió d’euros) que el del 2012, tot i 
que queda pendent acabar de definir la 
partida d’inversions a l’espera de conèi-
xer, pels volts del mes de juny, quines 
subvencions es rebran per part de la Di-
putació, la Generalitat i fons europeus. 
De totes maneres, sí contempla ja una 
partida de 450.000 € per al pavelló Sant 
Bernat. Malgrat emetre vots diferents, 
tots els grups de l’oposició van coincidir 
a criticar el retard en la presentació del 
pressupost i algun també en la manca 
de marge de participació que han tin-
gut els grups. També van coincidir en 
qualificar-los de continuistes respecte 
a pressupostos anteriors. A l’hora de 
les coincidències, tots els grups van 
destacar com a positiu que l’Equip de 
Govern prioritzi les àrees de Serveis 
Socials i de Via Pública. L’àrea de Ser-
veis Socials ha estat l’única que no ha 
patit cap tipus de reducció econòmica 
i que, a més, disposa d’una partida de 
60.000 € per assumir les emergències 

que puguin sorgir. L’objectiu és que 
l’Ajuntament pugui atendre la demanda 
de les famílies olesanes en un moment 
de gran problemàtica social.
Pel que fa a la resta de partides, totes 
experimenten una rebaixa que, en 
global de la despesa corrent, és de 
153.000 € i que inclou:

-Despeses de personal: experimenta 
una rebaixa de 157.000 € i queda en 
7,2 milions.
-Despeses en béns corrents i serveis: 
corresponent a subministraments com 
l’aigua o electricitat, contractes de 
serveis, etc., experimenta una rebaixa 
de més de 25.000 € i es queda en 7,9 
milions d’euros. En aquest cas, la re-
ducció que ha sofert aquesta partida és 
encara molt més elevada, tot i que ha 
quedat pràcticament absorbida per l’in-
crement de l’IPC i l’IVA en els contrac-
tes. D’aquesta manera, si bé la rebaixa 
que es contempla en el pressupost és 
de 25.000 €, en realitat es pot dir que 
és de 125.000, perquè hi ha previstos 
100.000 € per al fons de contingència 
(que s’utilitza en cas d’urgències) i que, 
si no es gasta, generarà superàvit.
-Despeses financeres: partida desti-
nada al pagament d’interessos dels 
préstecs. Aquest any contempla una 
rebaixa de 244 € i la partida es queda 
en poc més de 264.000 €.
-Transferències corrents: diners que es 
destinen a les subvencions d’entitats i, 
en aquest cas, la partida experimenta 
un increment de 30.000 € i es queda 
en 805.662,68 €.
Per tant, les operacions corrents per 
al 2013, preveuen una reducció de 
153.000 € i la despesa total que es 
preveu en aquest apartat és de 16,3 
milions d’euros.

Pressupost "social"  Foto:08640
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Nova junta al Casc Antic  Foto:AO

Nova plataforma contra els desnonaments  Foto:PAH

-Inversions reals: en principi, es con-
templa una reducció de 850.000 € 
respecte l’any passat i la partida es 
queda en només en 630.000 €. En 
aquest import es contempla el retorn 
dels 450.000 € que s’han de destinar 
al pavelló de Sant Bernat. Aquests di-
ners, ja previstos, es van agafar per 
a la possible adquisició, per part de 
l’Ajuntament, del pavelló del CB Olesa 
tan bon punt es va saber que havia 
de sortir a subhasta. Tot i amb això, 
aquesta previsió s’incrementarà un cop 
es coneguin les quantitats econòmiques 
que altres administracions (Diputació, 
Generalitat i Fons Europeus) concedi-
ran a l’Ajuntament per a inversions. 
Aquesta informació, però, no s’espera 
abans del proper mes de juny. Serà 
quan l’Ajuntament tingui coneixement 
de les xifres exactes que arribaran i 
quan s’estableixi el pla d’inversions fins 
l’any 2016. Un pla que s’elaborarà, un 
altre cop, amb la col·laboració de la 
ciutadania. 
Sobre la capacitat inversora de l’Ajunta-
ment, precisament, aquesta és d’apro-
ximadament un milió d’euros anual, i 
l’objectiu és destinar els diners no a 
grans obres però sí a actuacions ne-
cessàries, com ara la millora d’instal-
lacions esportives, arranjar l’edifici de 
l’antic escorxador i altres petites inver-
sions, com la compra del terra per al 
pavelló Salvador Boada, que permetria 
fer-hi més activitats lúdiques.
-Transferències de capital: recursos 
que també es destinen a subvencions, 
però en aquest cas, amb l’adquisició 
directa de material inventariable, no 
en aportacions econòmiques. Aquesta 
partida pateix una rebaixa de 59.200 € 
i queda en 42.500 €
-Passius financers: diners destinats 
a l’amortització de préstecs. Aquest 
any, aquesta partida té un increment 
de 17.000 € i la xifra total prevista per 
aquest concepte és de gairebé 1,2 mi-
lions d’euros.
En definitiva, del pressupost de l’any 
passat (19.252.471,13 €) s’ha passat 
a 18.194.452,55 €, una diferència de 
1.058.018,58 € (un 5,50 % menys).
Al ple de març també es va aprovar 
per unanimitat la creació de l’anomenat 
Fons de Solvència de l’Ajuntament, que 
li ha de permetre garantir el pagament 
als seus proveïdors en un termini mà-
xim de 30 dies. Aquest Fons de solvèn-
cia, dotat amb 800.000 €, és possible 
gràcies que l’Ajuntament ha tancat 
l’exercici del 2012 amb un superàvit 
(o el que s’anomena romanent positiu 
de tresoreria) de més d’1,8 milions 
d’euros. D’aquests diners, i preveient 
que es necessitaran més de 500.000 € 
per a pagaments pendents, s’ha deci-

dit “guardar” 800.000 € per al Fons de 
Contingència. La resta, més de 470.00 
€, s’utilitzaran per pagar el préstec ICO 
que es va sol·licitar l’any passat per fer 
front al pagament a proveïdors.
A banda d’altres punts del tràmit, un 
dels acords importants que també es 
van prendre al ple va ser l’aprovació del 
Pla Local de Joventut 2013-2017, que 
marca les línies a seguir per l’Ajunta-
ment en les polítiques de joventut dels 
propers anys.
 
Nova plataforma
Un grup d’entitats, ciutadans a nivell 
particular i membres de diferents 
partits polítics i sindicats d’Olesa, 
Martorell, Abrera i Esparreguera han 
creat la Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca del Baix Llobregat Nord 
(PAH). La primera trobada per impul-
sar aquesta plataforma va tenir lloc el 
passat 12 de març a la Casa de Cul-
tura, on va quedar clar l’objectiu dels 
impulsors, entre els quals l’Assemblea 
per la Justícia social d’Olesa: poder 
mobilitzar la societat envers el proble-

ma dels desnonaments i, sobretot, de 
poder ajudar aquelles persones que es 
troben en dificultats per poder pagar 
la hipoteca o el lloguer i tenen el perill 
de perdre casa seva.
De moment, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca del Baix Llobregat Nord 
buscarà l’assessorament i acompanya-
ment de la PAH de Terrassa fins que 
pugui caminar tota sola. En el seu camí, 
la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca 
del Baix Llobregat Nord tindrà al seu 
costat l’Ajuntament d’Olesa, segons ha 
destacat una de les impulsores, mem-
bre de l’Assemblea per la Justícia Social 
d’Olesa, Meritxell Arenas.

Nova junta
El passat 4 de març es va constituir la 
nova junta de l’Associació de Veïns del 
Casc Antic, formada per 11 membres. 
Com a presidenta, hi continuarà l’actual 
Sònia Gual, la tresorera serà la Jordina 
Vidal, la secretària, Silvia Tortosa i la 
resta són vocals.
L’entitat funcionarà a una sala del pri-
mer pis de l’edifici de Cal Rapissa, que 

L'informatiu (cont.)
està a disposició dels veïns i de tot 
aquell qui vulgui sumar per donar un 
cop de mà o fer suggeriments.

Nova associació
“Asociación por nuestros peques” és el 
nom d’una nova associació a Olesa que 
es va crear fa tres mesos, amb l’ob-
jectiu de col·laborar amb nens i nenes 
amb malalties, pobresa o situacions de 
vulnerabilitat i que treballa amb campa-
nyes, tallers i diferents actuacions.
L’associació està encapçala per Manuel 
García (president), Alba Coll, Montse 
Ramírez, Paula Jornet i Mariana Báez. 
Actualment, estan escollint la masco-
ta de l’associació, amb la participació 
d’alumnes de P5, 1r i 2n curs de totes 
les escoles del poble.
Per a més informació, podeu con-
tactar amb ells al tel.: 680 614 
861 o als webs: www.pornuestros
peques.com, www.facebook.com/
pornuestrospeques

Carrer de la Rutlla
La Regidoria d’Urbanisme va informar 
que ja s’ha finalitzat el desenvolupa-
ment urbanístic del sector que en-
globa el carrer del Calvari amb Benet 
Margarit (UAi1). Es tracta d’una figura 
urbanística prevista en el pla general 
d’ordenació urbana i que s’ha desen-
volupat per mitjà de la gestió directa 
de l’Ajuntament, tot i que el cost de 
l’actuació ha anat a càrrec dels propi-
etaris del sector.
L’actuació ha consistit a urbanitzar un 
tram de carrer que, en un futur, unirà 
el carrer del Calvari amb Margarida 
Biosca. Aquest tram de carrer, que 
avui dóna accés, principalment, a la 
nova ampliació de l’Escola Povill, s’ha 
batejat amb el nom de “carrer de la 
Rutlla”. També s’han millorat les vore-
res, la senyalització escolar de l’entorn 
i el tram del carrer de Benet Margarit 
que va des del carrer del Calvari fins a 
l’avinguda de Francesc Macià.
Amb el desenvolupament del sector, 
l’Ajuntament ha obtingut un solar, 
derivat del 10 % d’aprofitament mig 
(que correspon a l’administració quan 
desenvolupa un Pla Parcial), i s’ha res-
taurat una de les xemeneies industrials 
d’Olesa, un element arquitectònic ca-
talogat representatiu del tèxtil que, al 
llarg dels anys, havia estat la principal 
activitat industrial al municipi. 
L’actuació de restauració ha consistit 
en el reforç de l’assentament de la 
xemeneia i la col·locació d’il·luminació, 
que permet veure aquest símbol de 
la indústria olesana des de diferents 
indrets.
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Correu
Que repiquin les 

campanes!

Avui, de bon matí,
escoltava Ràdio Esparreguera,

i m’ha vingut la riallera
sentint que deien allí.

Deien prudents, de debò,
que una gent, sense testera,

tenia la greu fal·lera
de fer emmudir el desvetllador.

Si a Olesa estem adormits!
Necessitem despertar!

Ja estem sense campanar...
Que volen aquests lletraferits?

Que no toqui ni el quadrant...
que no sabem quina hora és...

Si no ens queda ja res més
que aquesta torre gegant
de l’antic castell d’Olesa,
per desvetllar la peresa

que sentim, de tant en tant.

Es per això que he estat pensant
que si volen viure en pau

amb la gent que els ha tocat,
el cant fi de les campanes

escoltin bocabadats.

Puix que enlloc podran sentir
tan hermosa melodia,

un non non que fa dormir
i, així, descansar bé el dia.

Josep Maria Sibina

Campanades a mitja nit
He escoltat a Olesa Ràdio que a partir 
del dia quatre d’aquest mes les cam-
panades del rellotge de la vila deixaran 
de sonar a partir de les onze de la nit, 
fins l’endemà al matí. Confesso que les 
trobaré a faltar. Visc a menys de cent 
metres de la torre del rellotge i a les 
nits sempre m’han acompanyat els dar-
rers vuitanta anys. La notícia ha estat 
ampliada pel nostre senyor alcalde, que 
ens ha explicat que un grup de perso-
nes li ha fet arribar la queixa que les 
campanes no els deixava descansar. Ha 
proposat silenciar-les durant un mes a 
tall de prova, deixant als convilatans la 
decisió d’instaurar definitivament, o no, 
la prohibició.
M’agradaria que les campanes seguissin 
tocant. A mi, m’agraden les campanes, 
el sentiment de les campanes quan al 
Casc Antic tan sols parlen les pedres 

dins el concert de les estrelles. Però hi 
ha qui no pot dormir perquè el seu so 
els produeix insomni. Davant d’aquest 
fet, crec que és de bon ciutadà vetllar 
per garantir el descans de tots els veïns 
i acceptar, si és majoritària, la decisió 
de suprimir-lo en horari nocturn, tot i 
que no agradi.
La meva situació com a veí de la plaça 
de les Fonts, també m’agradaria que es 
tingués en compte: hi dormo i, com a 
altres persones, se’ns fa feixuc poder 
agafar el son, pels crits, pels escàndols 
i per algun escadusser partit de futbol. 
Més enllà de les onze de la nit, cada nit. 
Activitats que es duen a terme a diari 
i que es perllonguen molt més enllà de 
la mitja nit, des del mes de març fins a 
mig desembre.
Per tant, tinc la certesa que el nostre 
Consistori, amb l’autoritat que el legiti-
ma, seguint el mateix criteri i rigor que 

amb les campanes, prendrà també les 
mesures oportunes, perquè en enda-
vant es pugui gaudir de la plaça de les 
Fonts, d’un respectuós silenci duran 
el mateix horari que emmudeixin les 
campanes.
Si de debò volem salvar el Casc Antic, 
salvem-lo també de l’agressió sonora, 
de la contaminació acústica i dotem-lo 
del descans nocturn civilitzat, sensible, 
europeu i sagrat. El saluda molt aten-
tament,
Joan Mallofré Duran
N. de la R.: Carta rebuda el mes de 
març.

En record del  Sr. 
Margarit
El passat dissabte 9 de març va morir el 
Sr. Francisco Margarit i Monné, persona 
compromesa amb el poble i vinculada 
a l’Escola d’Arts i Oficis d’Olesa de 
Montserrat durant més de 60 anys.
Hi va entrar com a professor el 1955, i el 
1963 en fou nomenat director, tasca que 
compaginà amb la docència fins el 1976. 
El 1965 va aconseguir, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, l’autorització per 
atorgar els títols d’Oficialia Industrial, 
que més tard convertirien Arts i Oficis 
en l’Escola de Formació Professional 
d’Olesa.
També fou qui el 1969 va impulsar que 
l’Escola reprengués les classes de mú-
sica de forma reglada, i que el 1983 la 
Generalitat de Catalunya reconegués 
l’Escola com a centre no oficial autorit-
zat de formació musical, que va derivar 
en l’actual Escola Municipal de Música, 
escindida d’Arts i Oficis el 1986.

Segueixen les campanades  Foto:08640
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Correu (cont.)
A banda de la seva tasca en l’homologa-
ció de l’activitat docent duta a terme a 
l’Escola Municipal d’Arts i Oficis, també 
fou l’impulsor de diferents activitats de 
difusió artística com són el Concurs de 
Pintura Local i Ràpida, el Concurs de 
Color sobre l’Asfalt... Així com també 
l’organització d’exposicions i conferèn-
cies.
Home treballador, constant i persistent, 
va dedicar moltes hores de la seva vida 
a aquest poble. Esperem que la feina 
feta persisteixi durant molts anys, i que 
el seu record romangui en la memòria 
col·lectiva d’Olesa.
Escola Municipal d’Arts i Oficis

Penya Barcelonista 
d’Olesa
Quan encara ressona el “clam” per la 
remuntada èpica del Barça sobre el Mi-
lan, podem dir que, ara sí “toca” parlar 
de la Penya Barcelonista d’Olesa. Sabíeu 
que fou oficialment inaugurada l’onze 
d’agost de 1963, amb la benedicció 
de la Bandera de la Penya i que el seu 
primer president fou en Miquel Llobet 
Guimerà? Coincidint amb la inauguració, 
l’olesà Pere Bou va dedicar-hi aquesta 
poesia.

Penya Barcelonista d’Olesa

L’amor que els blaugranes sentim
pel nostre Barça amat,

fa que al seu entorn ens unim
amb goig insospitat.

Perquè el Barça simbolitza
els llaços de germanor

i que molt fort profunditza
per tota la nostra regió.

Ell fa moure una gran massa,
d’autèntics aficionats,

que acudeixen a Can Barça
per tots els quatre costats.

I es que arreu de Catalunya
sentim vibrar dins dels cors
aquella fe que ens allunya

tots els odis i rancors.

Per això el poble d’Olesa
avui es sent ple d’orgull,

perquè al seu sí i amb noblesa
els colors del Barça acull

La Penya Barcelonista,
d’Olesa de Montserrat, 
te a l’afició optimista

i per sempre al seu costat.

Ja ondeja la bandera
Ja refila el cornetí.

Nostre escut és la senyera
i l’estel d’un bell camí

Ja ressonen veus d’eufòria:
Visca el Barça van dient,

Visca el Barça que és la glòria
d’una fe i amor ardent.

De tot això, a l’agost en farà 50 anys. 
Aquesta recordança voldria ser un estí-
mul perquè la penya celebri com pertoca 
tant important aniversari. Per la meva 
part, ja us dic ara: “Felicitats penyistes 
pels 50 anys!”
Benet Font i Boada

Dolor
Desde la Asociación de Propietarios 
Afectados por el ARE de Olesa de 
Montserrat, lamentamos la pérdida de 
uno de nuestros asociados, el señor 
Casimiro Ferrer. Queremos expresar 
nuestro pesar y acompañar en estos 
difíciles momentos, a los familiares y 
conocidos de nuestro estimado socio, 
al cual recordaremos siempre.
APA ARE

Com va la justícia
Fa uns dies vaig telefonar a la Generalitat 
de Catalunya i al Parlament per obtenir 
certa informació i quina sorpresa quan 
a dos quarts de deu de la nit truquen a 
la porta de casa dos mossos d’esquadra, 
vaig exclamar: “quina rapidesa!” però 
no, venien per un altre afer.
Quan pregunto per qui demanen em 
diuen que pel nom del meu marit, que 
fa sis anys va morir. Vaig dubtar un xic 
de la seva identitat de Mossos i vaig 
telefonar a la Policia local i m’aconsellen 
que els obri ja que primer han passat 
pel seu departament, per demanar in-
formació. Venien del jutjat de Terrassa 
a portar-me una citació perquè el meu 
espòs es presentés a un judici com a 
testimoni d’un accident que va presen-
ciar a la ciutat d’Egara, quan hi vivíem. 
Fa 12 anys que residim a Olesa.
Maria Mercè Boada

“Best seller”
Aquesta diada de Sant Jordi farà un any 
que va sortir publicada la Guia Excursi-
onista. Olesa de Montserrat i entorns a 
la vila d’Olesa. Voldria fer un recull dels 
esdeveniments més importants.
Si ho recordem, aquesta guia sorgeix 
d’un treball de recerca de Batxillerat 
que va guanyar el XV Premi Recerca 
Vila d’Olesa d’estudiants el 2010, fet 
que va obrir les portes a la publicació 
dos anys després.
Des del dia de la seva publicació i pre-
sentació a la Comunitat Minera Olesana, 
el 21 d’abril del 2012, aquest llibre ha 
estat presentat a diferents llocs, com 
el Centre Excursionista de Terrassa, 
Vacarisses, Collbató, la Universitat 
Autònoma de Barcelona, Esparreguera 
i el Centre Excursionista de Catalunya, 
a Barcelona. Aquest últim indret, es 
podria considerar com el lloc més alt 

on es pot arribar a presentar la guia, en 
el territori català. A hores d’ara, s’està 
preparant més presentacions a Abrera, 
Rubí, Ullastrell o Sabadell. El llibre té 
corda per molt més temps.
També s’han emès diverses entrevistes i 
xerrades per Olesa Ràdio o el programa 
Via Verda de La Xarxa Ràdio. També ha 
sigut ressenyat per la revista catalana 
Vèrtex de la FEEC i per la Societat Cata-
lana de Geografia de l’Institut d’Estudis 
Catalans.
El cap de setmana del passat Sant 
Jordi es van vendre 250 llibres de cop, 
fet que el va convertir en el best seller 
local. Ara, les vendes s’acosten als 750 
exemplars repartits per Olesa, pobles 
veïns, per l’estranger, a països com 
Alemanya, Regne Unit i Polònia, i en al-
guns organismes públics i institucions. 
Un any després, les vendes segueixen a 
bon ritme i ja han arribat propostes de 
nous projectes i idees a desenvolupar, 
sempre amb aquesta perspectiva geo-
gràfica que s’utilitza.
Molta satisfacció per aquest interès i 
pel ressò que n’ha fet la població aquest 
últim any. Gràcies.
Joan Soler Gironès (l’autor)

L’estelada, protagonista
La territorial de l’Assemblea Nacional 
Catalana, Olesa per la Independència, té 
enllestit el full de ruta que s’inicia aquest 
mes d’abril amb la hissada i l’encesa 
d’una estelada i que clourà l’11 de se-
tembre amb la participació a la gran ca-
dena humana que travessarà bona part 
del país. El principal objectiu de l’entitat, 
a les portes del primer aniversari, és 
implicar l’entramat social del municipi 
el camí cap a la independència. 
D’entre els principals reptes de l’enti-
tat abans de La Diada, hi ha la hissada 
d’una estelada a la Torre del Rellotge, 
l’encesa d’una estelada a la Plaça de 
l’Ajuntament i un concurs d’estelades 
originals, que s’engegarà el dia de Sant 
Jordi i culminarà per Santa Oliva, amb 
el lliurament de premis. 
Pel primer dels actes, la “Hissada d’una 
Estelada”, que es farà el 21 d’abril a la 
plaça Nova, l’entitat s’ha proposat que 
siguin els vilatans i vilatanes qui, amb 
les seves aportacions econòmiques, ai-
xequin la bandera, que onejarà per da-

munt de la Torre del Rellotge en senyal 
de llibertat. Per fer-ho, s’han dissenyat 
uns punts de llibres que es podran ad-
quirir per un euro a diferents punts de 
venda. La proposta, que començarà a la 
una del migdia, comptarà amb la parti-
cipació de l’Escolania d’Olesa i del Regi-
ment Vilar Ferrer Miquelets d’Olesa. 
L’altra proposta és l’encesa d’una este-
lada d’espelmes a la plaça Fèlix Figue-
ras i Aragay. “Encén l’Estelada” té com 
a objectiu mantenir viu l’esperit de la 
Marxa cap a la Independència que va 
culminar amb la manifestació unitària 
de l’Onze de Setembre, així com fer vi-
sible que som molts els que optem per 
la independència.
 “Encén l’Estelada” seguirà l’esquema 
dels actes que s’han anat fent arreu del 
país, una espectacular encesa d’espel-
mes a la plaça de l’ajuntament formant 
una estelada gegant. Els organitzadors 
faran un Stop Motion de tot els procés 
, que començarà a les deu del matí i 
que culminarà a les deu de la nit amb 
l’encesa de les 2.800 espelmes i amb 
un parlament de cloenda. L’encesa 
començarà a dos quarts de vuit del 
vespre. Paral·lelament, amb el suport 
de les entitats de la vila, hi haurà un 
seguit d’actuacions que farà més atrac-
tiva l’encesa.
Per tal de finançar l’activitat, Olesa per 
la Independència tindrà una parada a 
la fira de Sant Jordi on els vilatans i 
vilatanes podran col·laborar econòmi-
cament amb l’adquisició d’una espelma; 
així com també a Foto Tort o el mateix 
dia de l’encesa, a la parada que hi haurà 
instal·lada a la plaça.
La tercera de les propostes arrencarà 
per Sant Jordi i acabarà per Santa Oliva, 
el “I Concurs Fes-te una estelada”. Els 
participants podran presentar composi-
cions que representin una estelada feta 
de qualsevol tipus de material o objecte. 
Totes les bases del concurs es podran 
trobar publicades al web d’Olesa per la 
Independència web.olesaperlaindepend
encia@gmail.com
Per dur a terme el seu programa d’ac-
tivitats, l’entitat fa una crida a la parti-
cipació activa de ciutadans/es i entitats 
de la vila.
Olesa per la independència

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

D'Olesa a Barcelona  Foto:XS
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L’agenda de l'abril
Fins el diumenge 7
Exposició: “Olesa i les tradicions”. A la Casa 
de Cultura. Organització: Col·lectiu Misteris 
d’Olesa.

Dissabte 6
Representació de La Passió. A les 17.30 h, al 
teatre La Passió. 

Concert líric de diverses òperes i àries (repre-
sentades amb attrezzo i vestuari) amb Sara 
Blanch (soprano), Xavier Aguilar (baríton) i Lo-
rién Santana (piano). A les 19.30 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: La Passió, parròquia 
de Santa Maria, Amics de l’Orgue d’Olesa, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament d’Olesa.

Diumenge 7
Representació de La Passió. A les 17.30 h, al 
teatre La Passió. 

Inauguració de la XVIII Biennal d’Art Contempo-
rani Català a Olesa. A l’Espai d’Art de La Passió. 
Organització: Canals Galeria d’Art i l’Ajuntament 
d’Olesa, amb el suport de la Generalitat. Col-
laboració: Òmnium Cultural, La Passió d’Olesa i 
el Club de Cultura Tr3sC. Fins l’1 de maig.

Danses Olesa. Taller de danses tradicionals, 
gratuït i obert a tothom. Seguidament, ball a 
peu de la plaça Nova. A les 18 h. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Dimecres 10
Projecte “Xerrem”, converses en català. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL 
Olesa.

Divendres 12
Xerrada sobre “Incontinència” amb la fisiote-
rapeuta Olga Armero Bayona. A les 18 h, a 
la Comunitat Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

Primera sessió del Club del Còmic, per parlar 
de 20th Century Boys i Bleach. A les 19.30 h, 
a la Biblioteca.

Dissabte 13
Teatre: “La núvia portava cua”. A les 21.30 h, 
al Casal d’Olesa. Organització: Ariadna.

“Un instrument per a la pau”, amb l’actuació de 
l’Escola Municipal de Música. A les 18 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Asoccsolà.

Segon sopar “Yo pongo” amb aportació de plats 
freds i calents cuinats per les associades de Do-
nes i Progrés d’Olesa. A les 19 h, a la Comunitat 
Minera Olesana. 

Inauguració de l’exposició “Banderes”. A la Casa 
de Cultura. Organització: Servei de Diversitat 
i Convivència.

Diumenge 14
Teatre: “La núvia portava cua”. A les 18.30 h, 
al Casal d’Olesa. Organització: Ariadna.

Representació de La Passió. A les 10.15 h, al 
teatre La Passió. 

V Aplec Popular al Puigventós. Sortida a partir 
de les 9.30 h. des de l’aparcament del pavelló 
poliesportiu municipal Salvador Boada.  Coneix 
els llocs i la flora més representativa d’aquest 
entorn. En arribar, esmorzar ofert per Carns 
Casals i Fruites Jobé. Ens visitaran l’Associació 
Miloca (Amics del Centre de recuperació de Fau-
na de Torreferrussa) i ball de sardanes ofert 
per l’entitat ACF Olesa Sardanista. Organització: 
AMPA  Puigventós.

Dilluns 15
Presentació del conte “És estrany?” de Núria 
Colom Canals. A les 18 h, a la Biblioteca.

Dimecres 17
Biennal de teatre amateur ONCE amb l’obra “La 
Soga”, de Patric
Hamilton. A les 12 h, al Casal d’Olesa. Organit-
zació: ONCE.

Projecte “Xerrem”, converses en català. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL 
Olesa.

Divendres 19
Hora del conte: “La veritable llegenda de Sant 
Jordi”, amb el Santi Rovira. A les 18 h, a la 
Biblioteca. 
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Dissabte 20
XXXIV Roda d’esbarts infantils i juvenils Catalò-
nia. Amb la participació de l’Esbart Espiga d’Or 
(Barcelona), Associació Dansaires Els Tiorbins 
(Sant Andreu de la Barca), Esbart Dansaire de 
Calafell i l’Esbart Olesà. A les 18 h, al Parc Mu-
nicipal. Organització: Esbart Olesà.

Diumenge 21
Caminada popular Joan Subiranas. A les 8 h, 
al local social de la UEC. Organització: UEC 
d’Olesa. 

Representació de La Passió. A les 10.15 h, al 
teatre La Passió. 

Ballada de sardanes de Sant Jordi amb la Cobla 
Vila d’Olesa. A les 18.30 h, a la plaça de la Sar-
dana. Organització: Ajuntament d’Olesa amb la 
col·laboració de l’ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 22
Presentació del llibre “Divendres per Catalunya”, 
amb la presència dels presentadors del progra-
ma “Divendres” de TV3 i la mostra de la majoria 
de pobles que han visitat i que surten al llibre. 
A les 19.30 h, al teatre La Passió.

Dimarts 23
Tallers infantils, lliurament del premi Sant Jordi 
2013, tastets de música i de la nostra cuina, 
venda de llibre i roses. A partir de les 17 h, a la 
plaça Fèlix Figueras i Aragay i al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament d’Olesa amb la col-
laboració de comerços i entitats de la vila.

Taller de Sant Jordi: “Fem imans, posa un Mique-
let a casa!”. A les 16.30 h, a la Biblioteca.

Dimecres 24
Escola de pares i mares. Taller per fer broque-
tes de fruita i xocolata per a famílies amb fills 
d’un i dos anys. A les 17 h, a la llar d’infants 
La Baldufa. Organització: La Baldufa i Serveis 
Educatius Cavall de Cartró. Col·laboració: Ajun-
tament d’Olesa.

Projecte “Xerrem”, converses en català. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL 
Olesa.

Dijous 25
Festa literària. 18è Recull de poesies. Acte de 
presentació a càrrec de l’escriptor olesà Miquel 
Àngel Arrufat. A les 18 h, a la Biblioteca. Orga-
nització: Associació Voluntaris d’Olesa.

Concurs de composició. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola Municipal de 
Música.

Concert de combos d’adults. A les 20.15 h, al 
pati de la Casa de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Divendres 26
Club de lectura general: “Aloma”, de Mercè Ro-
doreda. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Xerrada: “Fibromiàlgia i síndrome de fatiga crò-
nica”, a càrrec de Maria Antònia Nomen Ubach, 

terapeuta i infermera. A les 19.30 h, a la UEC. 
Organització: UEC d’Olesa.

Dissabte 27
Moments màgics, amb la Companyia “Charlie 
Mag”. A les 22 h, al Casal d’Olesa. Organització: 
Butaka Jove.

Diumenge 28
Representació de La Passió. A les 10.15 h, al 
teatre La Passió. 

Cinema infantil: “Animals United”, amb la di-
recció de Reinhard Klos i Holger Tappe. A les 
17 h, al Casal d’Olesa. Organització: El Casal 
d’Olesa.

Sardaball Primavera. Festa de la Sardana i del 
Ball de saló. A les 18.30 h, a la UEC. Organitza-
ció: ACF Olesa Sardanista i UEC d’Olesa.

Casal Cinema: Cineclub “Benvinguts al Sud”. 
A les 19 h, al Casal d’Olesa. Organització: El 
Casal d’Olesa.

Dilluns 29
Nit d’òpera: “Nabucco”, de Giuseppe Verdi. Re-
transmissió en directe des de la Royal Òpera 
de Londres. A les 20.15 h, al Casal d’Olesa. 
Organització: El Casal.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són 
enviades per les entitats i associacions organitzado-
res. La redacció del 08640 no es fa responsable d’al-
teracions dels programes o de canvis d’última hora.
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Va passar
Creu Roja
L’alcalde Salvador Prat i la regidora de 
Benestar Social, Georgina Muñoz, van 
visitar la seu de la Creu Roja amb l’ob-
jectiu d’enfortir els contactes establerts 
i de potenciar el treball mutu.
Els representants de l’Ajuntament, 
acompanyats del president de la Creu 
Roja del Baix Llobregat Nord, Santiago 
Sánchez, i la coordinadora de l’Assem-
blea, Isabel Canals, es van interessar 
pels principals projectes gestionats des 
d’aquest espai, com el Servei de Teleas-
sistència (domiciliària i mòbil) o d’altres 
programes dirigits a la gent gran, i van 
visitar les instal·lacions del Centre de 
Coordinació de l’entitat.
L’Ajuntament i la Creu Roja van signar un 
conveni, el gener de 2012, que establia, 
entre d’altres aspectes, la recuperació, 
a càrrec de la Creu Roja, d’un espai físic 
cedit per l’Ajuntament d’Olesa després 
de deu anys sense tenir seu i d’haver-se 
traslladat a Martorell. El nou espai es va 
emplaçar a la Casa de Cultura i esdevé 
un punt d’informació i d’atenció per als 
usuaris, socis i voluntaris.

Música
El passat 17 de març, l’ACEM (Associació 
Catalana d’Escoles de Música) va cele-
brar el 20è aniversari de l’entitat amb 
la interpretació de la cantata infantil “El 
nen enamorat de la Lluna”. La celebra-
ció va tenir lloc a l’auditori del parc del 
Fòrum de Barcelona, i hi van participar 
aproximadament uns 2.200 nens i nenes 
de 4 a 8 anys provinents de 54 escoles 
de música de tot Catalunya. L’acte es 
va organitzar en tres sessions, dues al 
matí i una a la tarda, per tal de donar 
cabuda a totes les escoles. A la sessió 
de les 16.30 hores, van participar-hi un 
centenar d’alumnes de l’Escola Municipal 
de Música d’Olesa que, en aquesta oca-
sió, tenia un paper molt destacat perquè 

liderava l’activitat musicalment. “El nen 
enamorat de la Lluna” és un conte de 
Manel Justícia al qual Xavier Matamala 
(professor de bateria de l’Escola d’Olesa) 
va posar música. Per aquest esdeveni-
ment, s’ha editat un llibre-CD amb el 
conte, les cançons, la partitura i les 
il·lustracions del mateix Manel Justícia. 
Les veus que apareixen al CD van ser 
enregistrades per alumnes d’Olesa el 
passat dia 20 de gener. Els músics que 
van enregistrar la part instrumental i 
que van acompanyar les veus el dia de 
la celebració són: el mateix compositor, 
Manel Ruiz (professor de piano), Jordi 
Ruiz (professor de baix) i Òscar Latorre 
(trompeta), tots provinents de l’Escola 
Municipal de Música d’Olesa. La direcció 
musical, tan pel que fa a l’enregistra-
ment com pel que fa al concert, va es-
tar en mans de Roser Cascante, també 
professora de la escola olesana.
Tot plegat ha estat una activitat on s’ha 
fet palès la gran tasca que estan fent les 
escoles de música del territori. Malgrat 
que la situació econòmica no hi ajuda, 

es continua defensant la importància 
d’oferir aquesta disciplina artística 
que, a més de millorar el rendiment 
intel·lectual de les persones, ajuda a 
la formació i realització integral de la 
persona.
Públic, professors, autoritats i sobretot 
els alumnes que van participar en aquest 
concert del 20è aniversari de l’ACEM van 
viure un moment molt emocionant que 
recordaran per sempre.

Elba & Justin
La olesana Elba Prescolí és la nova 
OLLG de Justin Bieber. Amb aquest 
nom es coneix a les noies que el jove 
cantant canadenc tria per cantar-li a 
cau d’orella la cançó “One less longly 
girl” (una noia menys que està sola). 
Prescolí, que havia anat al concert del 

Palau Sant Jordi de Barcelona acom-
panyada d’amigues i familiars, va viu-
re el concert d’una manera especial, 
sobretot a partir del moment en que 
un membre de l’equip de Bieber li va 
proposar pujar a l’escenari per con-
vertir-se en una inesperada estrella 
de la nit. 
Segons ha explicat la mateixa Elba 
Prescolí, la situació va arribar a superar 
a la jove olesana que, després de molts 
nervis, va dirigir-se a la súper estrella 
adolescent amb un “I love you”.
De fet, arrel d’aquesta experiència, hi 
ha qui ha creat un club de fans de la 
jove olesana a la xarxa, i seguidors i 
seguidores d’arreu del món s’interes-
sen per conèixer tots els detalls de la 
vivència.

Més de nou tones!
La campanya “Sí, Importa Qui Ets / Sí, 
Importa Quién Eres” va recollir 1.555,85 
quilos d’aliments durant les jornades 
passades del 8 i 9 de març. Des que 
va començar, els voluntaris d’aquesta 
campanya (s’hi han afegit més entitats) 
porten més de nou tones de productes 
recollits.

Entitats i Ajuntament
El passat 12 de març, l’alcalde d’Olesa, 
Salvador Prat, acompanyat per la 
regidora de Participació Ciutadana, 
Montserrat Esparbé, va donar el tret de 
sortida oficial al procés de signatura de 
convenis amb les entitats d’Olesa per 
a la cessió d’espais municipals on les 
entitats puguin desenvolupar les seves 
activitats.
El primer conveni es va signar amb l’As-
sociació de Veïns del Casc Antic, a la qual 
se cedeix l’ús d’un espai al nou edifici de 
Cal Rapissa, tal com estava previst en 
el projecte de la Llei de barris.
El conveni, marc de cessió d’ús d’espais 
municipals a les entitats, ha estat ela-
borat a partir d’un procés participatiu 
en què s’ha treballat des de l’octubre 
de l’any 2012 amb les diferents asso-
ciacions de veïns. Preveu també un 
annex per a les clàusules específiques 
per tal d’ajustar-lo a la realitat de cada 
entitat.
Aquest conveni s’anirà signant entre 
l’Ajuntament i cadascuna de les enti-
tats que estan ocupant locals públics i 
les entitats a les quals a partir d’ara se 
cedeixi un local. Amb aquesta finalitat, 
des de l’Ajuntament ja s’estan mante-
nint reunions amb les diferents entitats 
i associacions d’Olesa. Amb la signatura 
dels convenis, el govern municipal vol 
regularitzar el sistema d’ús dels dife-
rents locals de titularitat municipal.
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Esport olesà
Club Olesa Patí
Els equips del Club Olesa Patí han co-
mençat aquesta segona part de la tem-
porada amb sorts desiguals, mentre que 
l’equip sènior, durament castigat per les 
lesions i les sancions, no acaba d’aixecar 
cap. L’equip femení de la màxima cate-
goria a Catalunya, la Nacional Catalana, 
es manté còmode a la zona mitja de la 
taula, en una competició molt iguala-
da, on tots els equips queden separats 
per molts pocs punts, i on cada partit 
mostra una gran lluita entre els equips 
contrincants.
Cal destacar el gran paper que està fent 
l’equip Minifem (femení sub-12), que ja 
s’ha guanyat matemàticament la plaça 
per disputar el Campionat de Catalunya 
que es farà a final de temporada, i on les 
seves jugadores cada cop mostren amb 
més contundència que l’hoquei femení 
a Olesa té un bon futur.
La base també està obtenint molt bons 
resultats. Cal destacar, en aquesta 
segona fase de competició, el grans re-
sultats de l’equip Aleví i l’equip Benjamí 
que, ara com ara, estan en disposició de 
classificar-se per les fases de final de la 
Copa de Barcelona. Cal destacar especi-
alment el Prebenjamí Iniciació, els més 
petits, que sorprenen per la seva gran 
habilitat davant rivals de localitats amb 
molta més tradició en l’especialitat.

Campions
L’equip “Olenet Bar Alcalá” s’ha procla-
mat campió de la Lliga Popular de Futbol 
Sala d’Olesa. En segon lloc va quedar 
“Gaap” i en tercer lloc el “CM Jimnsa & 
Wod Amy”. El màxim golejador de la lliga 
va ser Miquel Arias Campos (Gaap) amb 
16 gols, i l’equip menys golejat, el cam-
pió, que va rebre 15 gols. Enhorabona!

Deu nou diplomats
El passat diumenge 17 de març, el Tir 
Arc Olesa ha diplomat a deu nou espor-
tistes que han assolit dominar la tècnica, 
normes de seguretat i reglamentació al 
llarg de les 10 hores de formació d’ini-
ciació al tir amb arc. Salvador Adrian, 
president del TAO va agrair als curse-
tistes la confiança que han tingut i que 
el nostre club hagi estat elegit per la 
seva formació com a arquers. També va 
agrair la col·laboració dels monitors Marc 
Altarriba, Alba Ubach, Dicson Diaz i Aitor 
Martínez i el suport dels companys de 
Junta Directiva Roser Taravilla i Carlos 
Pla. El president de la FCTA, Francesc 
Altarriba i el director esportiu, Josep 
Lluís Amador van lliurar els diplomes 
als deu arquers i arqueres: Izan Vega 
Rojas, Aina Pla, Miquel Graell, Erik Par-
do, Oriol Cuevas, Daniel Pascual, Guifre 
Romero, Pep Sole, Ramon Algarte i Joan 
Miquel Graell.

Patinatge artístic
El passat diumenge 17 de març, el CPA 
Olesa va organitzar la Primera Fase del 
Campionat d’Interclubs de Patinatge 
Artístic a la pista annexa al pavelló Sal-
vador Boada, 75 patinadors de 5 clubs 
de la Territorial de Barcelona, repartits 
en diverses categories i modalitats, van 
competir durant tot el dia. 
Del CPA Olesa, van participar-hi 17 pa-
tinadores que van obtenir pràcticament 
les tres primeres posicions a totes les 
categories en les quals competien. Els 
pòdiums van quedar de la següent ma-
nera: a la categoria de Certificat, Laura 
Asensio primera de Lliure i de F.O., i Júlia 
Puertas tercera de Lliure i primera de 
F.O. d’Iniciació A. També a Iniciació A, 
Judith Hernández va quedar primera de 
Lliure, Paula Panicello tercera de lliure 
i segona de F.O., Laia Buch tercera de 
F.O. Pel que fa a la Iniciació B Majors, 
Ariadna Xairó va ser primera de Lliure 

i també de F.O. i Laia Grima segona 
de Lliure. A Iniciació B Menors, Maria 
Cantarell va quedar primera de Lliure i 
Laia Cantarell segona de Lliure i primera 
de F.O. D’iniciació C Majors, Júlia Tena 
va quedar primera tant de Lliure com 
de F.O., Paula Rosa segona de Lliure i 
tercera de F.O., Anna Valls tercera de 
Lliure i Alba Rodríguez segona de F.O. 
Finalment, pel que fa a iniciació C Me-
nors, Ainoha Ángel va quedar en tercer 
lloc de Lliure i primera de F.O. Moltes 
felicitats a tothom!
Està previst que se celebri la segona fase 
d’aquest Interclub el pròxim diumenge 5 
de maig a Sant Cebrià de Vallalta (Ma-
resme), i des del club esperem poder 
obtenir els mateixos resultats i, si pot 
ser, millorar-los.
El diumenge 7 d’abril se celebrarà el 
Trofeu de Sant Andreu de la Barca que, 
com l’any passat, estarà dividit en dues 
fases. En aquesta competició, el CPA 
Olesa estarà representat per un grup 
de 28 patinadors repartits en categories 
que van des de Promoció fins a Iniciació 
Pre-A.
El cap de setmana del 18 i 19 de maig, 
la federació organitza el Campionat de 
Promoció i 13 patinadors representaran 
el Club en aquest campionat.
Des d’aquí volem desitjar molta sort a 
tot l’equip de patinadors del CPA Olesa 
que representaran al Club i a Olesa en 
les diferents competicions programa-
des!

A primera
L’equip femení de pàdel d’Olesa (cate-
goria Or) ha pujat a la primera categoria 
catalana per equips. Enhorabona!
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Empreses i serveis
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Recollida d’instruments
El proper dissabte 13 d’abril, l’entitat ole-
sana L’Asoccsolà farà un acte per explicar 
el projecte “Un Instrument per a la Pau” 
a l’Auditori de la Casa de Cultura. L’ob-
jectiu principal és recollir instruments i 
cercar ajuts per portar-los a Colòmbia. 
L’Asoccsolà treballa per ajudar a nens, 
nenes i joves en situacions de risc i vul-
nerabilitat i donar-los un sentit de vida 
mitjançant les arts, a més de donar a 
conèixer la nostra cultura. L’acte es farà a 
les 18 hores i comptarà amb l’actuació de 
l’Escola Municipal de Música d’Olesa.

Flores de Bach
Cuando nos encontramos con problemas 
de comportamiento o rabietas en los 
niños, estamos hablando de que el niño 
no se comporta como nosotros desearí-
amos en ese momento. En el caso de las 
rabietas, el niño se obceca en una cosa 
y no comprende la negación por parte 
de los padres. En este caso se desborda 
emocionalmente. Y en el caso de pro-
blemas de comportamiento, el niño se 
enfada ante la negativa pero no estalla 
como en el caso de la rabieta. En ambos 
casos el niño sufre. Siempre deberíamos 
explicarle con cariño la razón por la que 
hemos corregido su actitud para que 
comprenda nuestras razones, que en 
principio son las más conscientes.
En el marco de la Terapia Floral de Bach, 
encontramos varios remedios que pue-
den ser de gran utilidad para los padres 
y los niños. Holly: para aquellos niños 
que se enfadan mucho, reaccionan con 
ira y venganza cuando se sienten frus-
trados. Vine: para niños muy difíciles de 
contentar, cuando nunca nada es sufici-
ente y cogen un gran berrinche cuando 
no pueden salirse con la suya “¡quiero, 
quiero, quiero!”. Impatiens: para padres 
y niños, es un remedio que nos ofrece 
paciencia y relajación en el pensamiento 
y en la acción.
Este ha sido un breve planteamiento 
de cómo las herramientas de mejora 
personal que nos ofrecen las Flores de 
Bach pueden ayudarnos a trabajar con 
los problemas de comportamiento de 
los niños.

Si quieres hacer alguna consulta, no du-
des en pasar por el Centro Boré, passeig 
del Progrés, 21 y contactar con Jesús 
Àngel Agustín, terapeuta experto en 
Flores de Bach.

Cursos per a aturats
La regidoria de Treball i Formació ha 
impartit una acció formativa adreçada 
prioritàriament a persones treballado-
res desocupades en situació d’atur. Ha 
estat promoguda pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya amb el cofinançament del 
Fons Social Europeu i del Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal d’acord amb el 
Programa operatiu d’adaptabilitat i ocu-
pació. Es regeix amb l’eslògan “el FSE 
inverteix en el teu futur” i es troba en 
el marc dels objectius de convergència, 
competitivitat regional i ocupació d’Espa-
nya i s’engloba en el període 2007-2013. 
L’acció formativa s’ha impartit a l’aula de 
l’edifici “Els safareigs” i va iniciar-se el 28 
de desembre de 2012 amb 17 alumnes, 
dos de les quals han trobat feina abans 
de finalitzar l’acció i un altre ha hagut de 
renunciar-hi per certes circumstàncies. 
L’acció ha finalitzat el 21 de març, amb 
un total de 220 hores de formació, 200 
d’anglès i 20 de formació tranversal 
(prevenció de riscos, inserció laboral, 
sensibilització mediambiental i igualtat 
de gènere).
Finalment, 14 persones obtindran la ti-
tulació en una llengua estrangera, molt 
cotitzada entre les empreses en recerca 
de personal i que, a la vegada, dóna un 
valor afegit al Currículum Vitae d’aquest 
alumnat.
Hi ha una part d’aquest grup d’alumnes 
que, al mateix temps que el període de 
formació, han entrat en processos de 
selecció de personal d’ofertes gestiona-
des des del nostre servei i romanen a 
l’espera d’una resposta.
Totes les persones que han finalitzat la 
formació tenen l’oportunitat d’inscriure’s 
a la base de dades del nostre servei per 
fer recerques de feina; les que ja hi 
estan inscrites, han d’actualitzar el seu 
expedient.

Guaita
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El ple de l’Ajuntament va decidir que, a partir d’aquest mes d’abril, hi haurien 
dinou noves places de zona blava a Olesa. L’únic espai cèntric que hi havia 
d’aparcament gratuït, al carrer Anselm Clavé, al costat del Molí d’Oli, és avui 
de pagament. Amb l’argument que els comerciants de la zona van recla-
mar més rotació de vehicles, que la Policia Local va constatar que aquesta 
rotació no existia i que el Pla Local de Mobilitat també ho va contemplar, 
l’Equip de Govern ha plantejat la proposta. Des de l’oposició, el principal 
reclam és que s’habilitin noves zones gratuïtes per contrarestar la mesura. 
Mentrestant, durant el primer dia que entra en vigor, només hi ha un únic 
cotxe. Guaita que curiós!
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Classificats
Treball
Busco persona para intercambiar 
clases o conversación de castellano o 
catalán (yo) por alemán (tú), en Olesa 
o alrededores. Contactar al mail: ja-
vier_jlm@hotmail.com

Promoció "Esclat Primavera" 2X1
Quiromassatge, Reflexologia, Reset 
per la ATM. A sala i a domicili. 
Tel. 620 225 935
(Cuida't i deixa't cuidar ;-)

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

Clases de inglés con profesor nativo. 
Clases particulares o en grupo. Todos 
los niveles. Para más información, 
contacta al tel.: 691 774 428.

Educadora d’Educació Especial s’ofe-
reix a particulars per realitzar sessions 
adaptades a necessitats específiques, 
estimulació, comunicació, assessora-
ment, etc. Tel.: 666 716 379 (Alba).

Ingeniera técnica en química con ex-
periencia en la enseñanza, se ofrece 
para dar clases particulares. 
Tel.: 626 932 891.

My Spanish for your English. Free lan-
guage exchange. I need to practice my 
English. Do you need to practice your 
Spanish? We can help each other. What 
do you think? It can be fun! Regards. 
Mi mail es mjesusglez72@hotmail.com 
(María Jesús).

Chica busca trabajo para los fines de 
semana, noches y festivos, para cuidar 
personas mayores. 
Tel.: 671 865 742, 628 865 952.

Somos un matrimonio y nos ofrece-
mos de internos para realizar todas 
las tareas del hogar y mantenimiento 
de la casa en general y cuidado de 
personas dependientes. Tenemos ex-
periencia y referencias. Tel.: 670 577 
346 (Ángel y Nelly).

Venc piano vertical Sauter, lacat ne-
gre, fabricat l’any 2000. Preu: 3.500 € 
(un de nou val 7.000 €). Perfectíssim 
estat! Tel.: 650 752 424 (Sergi).

Soy irlandés y me gustaría estudiar 
español. Busco alguien para clases 
particulares. Tengo un nivel muy bajo. 
Mi mail es: gallaghero@hotmail.com 
(Owen).

El Servei de Promoció Econòmica 
d’Olesa necessita cobrir els següents 
llocs de feina: enginyers mecànics, 
administrativa, esteticista, comptable 
i informàtic/a. Per a més informació, 
el telèfon de Promoció Econòmica és 
el 93 778 6700 i la nova adreça és: c. 
Ample, 25.

Doy clases de guitarra particulares, a 
muy buen precio, asequible para todo 
el mundo. Cualquier estilo y cualquier 
nivel. ¡Anímate! Tel.: 625 090 065.

S’ofereix dona per cuidar nens, avis o 
per netejar llars. Tel.: 687 203 672.

S’ofereix dona de 40 anys per cuidar 
nens, matins i tardes. 
Tel.: 659 244 831 (Iolanda).

Automotor
Se venden dos plazas de aparcamiento 
en la calle Metge Carreras, para coche 
mediano, a 7.500 euros cada una (ne-
gociable). Tel.: 93 778 0360.

Se alquila plaza de garaje en la calle 
Metge Carreras, 42. Precio: 40 euros. 
Tel.: 660 221 604.

Venc motocicleta Hyosung Cruise, 125 
cc i 13 cv de l’any 98 amb 9.000 km, 
per mil euros. En perfecte estat i ha 
estat sempre en un garatge. 
Tel.: 606 075 830 (Toni).

Es ven pàrking de 10,7 m2 al c. Jaume 
de Viver (zona La Central). Preu: 
13.500 €. Tel.: 667 377 838.

Se alquila plaza de aparcamiento en la 
zona de La Central. Precio: 50 euros. 
Tel.: 685 313 178.

Diversos
Es tramiten cèdules d’habitabilitat 
econòmiques, llicències d’obertura de 
locals, es fan projectes d’enginyeria 
i d’arquitectura i legalitzacions. Tel.: 
699 303 039 (Lidia).
 
Compro congelador (65 cm ancho por 
80 cm alto), apertura superior. 
Tel.: 626 802 742, 93 778 7286.

The Outsiders Rock Cover Band cerca 
cantant masculí. Busquem un noi d’en-
tre 25 i 35 anys, amb cert nivell i que 
tingui ganes de formar part d’un grup 
d’amics. Fes-nos un cop d’ull a Face-
book: theoutsidersrockcoverband

Servei gratuït de recollida de trastos. 
No llencis res! No acumulis trastos, ni 
nous ni vells, estris de la cuina, roba 
de la llar, articles que ha no utilitzes 
i encara funcionen, regals inútils, an-
dròmines velles. Ho recollim gratuïta-
ment. Tel.: 619 042 495.

Se vende casita de plástico de la Hello 
Kitty, especial para terraza. Precio: 
120 euros. Tel.: 722 214 642.

Vendo juego de sofás de 1, 2 y 3 pla-
zas en buen estado, precio total de los 
tres: 200 € Tel.: 675 721 136.

Vendo colección de sellos de España 
(del 1967 al 2012). Interesados, lla-
mad al tel. 93 778 55 59.

Immobiliària
Local en alquiler en la calle Salvador 
Casas, 65. 60 más el patio. Precio: 
250 euros. Tel.: 697 713 295.

Local en alquiler de 60 metros más 
patio en la zona de l’Era. Precio: 250 
euros. Tel.: 660 221 604.

Es lloga local de 80 m2 al c. Benet 
Margarit, 23. Tel.: 687 203 672.

Particular lloga pis de 70 mts., tres 
habitacions, un lavabo, amb mobles 
i amb balcó, per entrar-hi a viure. Es 
una quarta planta amb ascensor, té 
molta llum i està al costat de l'estació. 
Tel.: 635 029 284 (Pepi)

Particular vol llogar una casa amb un 
mínim de tres habitacions, 2 lavabos, 
garatge, un pati solejat i que estigui a 
Olesa. Tel.: 635 029 284 (Pepi)
 

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 parau-
les a periodic08640@hotmail.com, 
periodic08640gmail.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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Per molts anys !
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Adriana Morraja Mostazo (17), Alba Cano Bañales (12), Alba Morral Antón (16), Alexey Nurislamov (10), Angeles Valdivia Sánchez (76), Anna Arjona Poquet (9), 
Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armengou Segura (21), Carme Jorba Picañol (65), Carolina Suriñach 
Roca (34), Cinta Alcon Franch (19), Conchi Marco Parra (53), Daniel Terradas Ricard (87), David López Peláez (29), Diana López (24), Eloy Cárdenas Morales (5), 
Encarna Peláez Montes (55), Enric Bernardó Grattesat (40), Eusebio García Romero (80), Eva Cano Bañales (18), Eva Diago (31), Fèlix Carreras i Gironés (56), Ferran 
Martínez Muñoz, Francisco Cèspedes Tena (43), Francisco Mostazo (71), Gemma Casulla (37), Goretti Cela Tomàs (21), Gregorio Montoya Salas (67), Ingrid Pascual 
Reyes (16), Isa Fernández (31), Isaac Casanovas Resina (33), Javier Roda (26), Jessica García Sabarit (31), Jesús Flores Segovia (20), Joan Daví Tomàs (45), Joan 
Termens Prades (68), Joan Vilà Bobé (28), Jordi Caballer (38), Jordi Caballol (38), Jordi Morelló López (31), Jordi Térmens López (41), José García Aranda, Josep 
Morraja Domingo (50), Josep Amores Guevara (49), Josep Campmany Jané (64), Josep Campos (67), Juan José Gasch Millán (72), Juan Muñoz Martin, Juanita Fer-
nández Segura (72), Júlia Térmens Agut (15), Julieta Speranza (38), Laura Díaz Muñoz, Laura Escayola Escamilla (17), Laura Pérez Puig (37), Laura Romero Ropero 
(18), Leandro Taravilla Alcántara (73), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (45), Marc Altarriba Taravilla (18), Marc Tarrazona Closa (18), Maria Angels Pérez (53), María José 
Barroso (36), Maria Pous Martorell (27) Maria Pujol Fernández (19), Marta Comellas Alert (37), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó (63), Melció Molina (82), 
Melina Fraile Avalos (22), Mercè Jorba Climent (74), Miguel Moreno Gómez (17), Miquel Perpinyà Torregrosa (69), Montse Pastor Castells (48), Neus Pérez Manyà 
(22), Nicole Cera (11), Noèlia Quesada Carrique (22), Núria Artola González (54), Núria Flores Soler (19), Pedro Vázquez Pérez (40), Pep Vilà Paltor (37), Pepita 
Garrucho (71), Pilar Márquez Tirado (75), Raquel Amador Teruel (37), Renato Marzano Arcarons (25), Ricard Bernades Agüero (23), Rocío Galindo Olmo (16), Roger 
Forn (16), Roger Sequera Galobart (14), Rosa Llorens Laria (73), Rosalía Reyes Ruiz (76), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (38), Vicenç Tarrazona Rodríguez (57), 
Vicente Cocinero Muñoz (53), Xavier Martínez Tomàs (20).

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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