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Els olesans i olesanes podran decidir part
del desenvolupament urbanístic del municipi.
Aquesta és la intenció de l’Ajuntament d’Olesa, que vol sotmetre a consulta popular si
cal demanar que es retiri el projecte d’Àrea
Residencial Estratègica d’Olesa, si en un futur
s’ha de poder construir on ara hi ha el camp de
futbol municipal, o si el pla de Can Llimona ha
de seguir sent zona agrícola. Així es va decidir
en el ple municipal de gener, amb els vots de
totes les forces polítiques olesanes, excepte el
PP, que s’hi va abstenir.
Les preguntes:“En el mandat consistorial de
2007-2011, la Generalitat de Catalunya va
aprovar la creació d'una zona ARE (Àrea Residencial Estratègica) a Olesa de Montserrat.
Vol que l'ajuntament d'Olesa de Montserrat
demani a la Generalitat de Catalunya la supressió d'aquesta zona ARE?” (on s’hi preveien
construir prop de 900 habitatges, la meitat dels
quals en règim d’habitatge protegit, i diversos
equipaments); “Els terrenys del camp de futbol
d'Olesa de Montserrat tenen una qualificació
urbanística que permet construir-hi habitatges.
Vol que es preservin aquests terrenys per a ús
exclusiu d'equipaments?”; “El Pla General d'Ordenació Urbana d'Olesa de Montserrat vigent
preserva el pla de Can Llimona, zona delimitada
per la riera de Can Carreras, a la dreta i per les
Planes a l'esquerra, amb la qualificació d'agrícola. Atès que la Generalitat de Catalunya no ha
aprovat definitivament el projecte de decret de
l'ampliació del Parc Natural de la Muntanya de
Montserrat, tramitat només parcialment l'any
2007 i que preveu preservar definitivament el
pla de Can Llimona per a aquest ús agrícola.
Vol que en el futur el planejament urbanístic
municipal mantingui aquesta qualificació agrícola del pla de Can Llimona?”.
En tots tres casos, les respostes possibles serien sí o no, i segons ha anunciat l’actual govern
del Bloc Olesà, malgrat una consulta d’aquestes
característiques no necessàriament ha de ser
vinculant, es respectarà la decisió popular. La
intenció és que la consulta se celebri el proper
25 de maig coincidint amb les eleccions europees, per reduir costos d’organització, però aquí
també, la possible celebració de la consulta
dependrà del vist-i-plau del govern espanyol.

Consultes populars
Vol que l'Ajuntament
d'Olesa de Montserrat
demani a la Generalitat
de Catalunya la supressió
d'aquesta zona ARE?

Vol que en el futur el
planejament urbanístic
municipal mantingui
aquesta qualificació
agrícola del pla de Can
Llimona?

Vol que es preservin
aquests terrenys per a ús
exclusiu d'equipaments?
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Editorial

L’informatiu

Tot i que ja fa un mes que va començar oficialment el 2014, amb
aquesta edició engeguem els motors
del primer 08640 de l'any, una nova
temporada del diari d'Olesa. I la encetem amb molta il·lusió, en el marc
d'un context social i econòmic que no
és el que voldríem tenir. Nombres,
xifres, estadístiques desfavorables i,
darrere de tot això, famílies, pares,
mares, fills, germans i amics que no
troben alternatives a la realitat que
els toca viure.
A tot arreu es parla de crisi: al mercat, al carrer, per telèfon, als informatius, etc. És que, encara que mirem
cap a una altra banda, el tema ens
afecta d’una manera o d’una altra.
Ja està, estem en crisi, ens afecta,
la patim, hem de conviure-hi i hem
d’esperar que passi. A part de la
realitat econòmica, s’hi suma la histèria col·lectiva, generada en un gran
percentatge pels mitjans de comunicació, no sempre justificada. Però,
què és el que veritablement fem per
fer-la desaparèixer? Tenim realment
la solució a les nostres mans o continuarem esperant el cop de timó dels
governs que hi estan més implicats?
Per altra banda, el calendari ens
marca diferents celebracions i ja som
molt a prop del Carnestoltes. Independentment de les nostres creences
i de la nostra cultura, és una bona
oportunitat per disfressar-se, celebrar, divertir-se i oblidar-se durant
un parell de dies del fosc entorn. No
és fàcil, ningú ho ha dit; però l'intent
pot ajudar a beneficiar-nos.
En aquesta nova temporada del
08640, qui ha estat el nostre maquetador des del primer dia, el Dudu,
ha plegat per motius personals. El
trobarem a faltar. Ens vam conèixer
a Olesa, però a l'Argentina va ser, per
aquelles tombs de la vida, on vam
decidir tirar endavant aquest projecte
de diari, pels volts de 2004, ja fa deu
anys. Amb les seves aportacions i la
seva feina hem construït aquest mitjà
de comunicació, enmig de tardes de
planificació, nervioses nits de tancament i matins de felicitat en veure
que una nova edició era al carrer.
Sense cap dubte, li dediquem aquesta
edició a la persona que ens ha acompanyat durant aquests deu anys i a
qui li desitgem, de tot cor, que segueixi endavant amb els seus projectes
personals i professionals. Gràcies per
tot, Dudu!
Ara Montse Farré ha agafat el seu
relleu i des d’aquí li donem la benvinguda, un plaer treballar amb ella.
Bon Carnestoltes a tothom i a canviar
la cara, al menys per uns dies!
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Marxa

La Coordinadora d’aturats i aturades
del Baix Llobregat organitza la “Marxa
d'aturats del Baix Llobregat al Parlament" del 22 al 28 de febrer.
Passarà per Olesa el dimecres 26 i
algunes organitzacions olesanes, com
ICV i la PAH Baix Nord ja li han donat
suport. Les consignes de la marxa són:
No a les polítiques antisocials de CiU
i del PP, per un lloc de treball digne,
reducció de la jornada laboral, sense
perjudici del salari, per una renda
ciutadana garantida, no als desnonaments de persones desocupades,
no a la privatització de l’ocupació pública, entre d’altres. Per obtenir més
informació, poseu-vos en contacte a
cordidesbaix@hotmail.com

D’abrics, se’n demanen

El Voluntariat Vicencià no pot respondre a les necessitats d’un gran nombre
de famílies olesanes i necessita amb
urgència roba d'abric per a infants de
3 a 10 anys. L'entitat demana a la població la seva col·laboració amb l'aportació de roba, especialment pantalons,
jerseis, abrics i anoracs per als nens.
També es fa necessària l'aportació de
roba per poder fer canastretes de nai-

xement o per a nadons recent nascuts,
especialment llençols i mantes. El voluntariat és al carrer Indústria, darrere
de la Llar d'Infants Santa Maria i els
horaris d’atenció són: dilluns, dimarts
i dimecres de 17 a 20 hores. El telèfon
és el 93 778 0360 (Marisa).

Projectes i plans

Vint-i-cinc olesans en situació d’atur
o sense cap tipus de prestació es
beneficien dels plans d’ocupació, que
els proporcionarà una feina durant un
període de sis mesos (plans d'ocupació) o un any (altres projectes), gràcies a les subvencions que el Servei
d’Ocupació de Catalunya ha atorgat
als ajuntaments.
La Brigada Municipal d’Obres i Serveis
és un dels serveis que es veu més reforçat amb aquestes contractacions,
un fet que suposarà que al carrer i als
barris es vegi una millora important
del servei de manteniment de la via
pública.
Els programes que es podran dur a
terme gràcies a la contractació de
persones en atur són: un programa
per a joves, Joves per l'Ocupació, que
implica set joves olesans i que es fa
conjuntament amb el Consell Comarcal

del Baix Llobregat; un pla d'ocupació per a quatre persones que estan
cobrant prestació d’atur a través de
programes de col·laboració social en
administracions públiques que fan tasques de peó de paleta i peó de jardiner
a la Brigada Municipal amb contractes
de sis mesos; un programa mixt de
treball i formació (pla d'ocupació per
a majors de 30 anys sense cobrar
prestació) que implica 10 contractes
durant un període de sis mesos.
Els perfils que s'han contractat han
estat peons de paletes, electricistes,
pintors, jardiners, un agent que posarà al dia el cens de guals, un agent
de polígons que dinamitzarà aquests
espais d'activitat econòmica i un redactor de plans de protecció civil per a
la realització segura d'actes populars.
També un programa mixt de treball i
formació per a persones que cobren
la renda mínima d'inserció (RMI), que
permet la contractació de tres persones amb diferents perfils: dues agents
cíviques, per fer tasques de sanitat i
medi ambient, i un peó de paleta; un
programa de desenvolupament d'Espais de Recerca Activa de Feina en
l'àmbit de l'orientació, que ha comportat la contractació de dues tècniques
orientadores i que donarà servei als

Farmàcies de torn diürn - Febrer 2014
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

ABELEIRA
ALAVEDRA
VENDRANES
BERENGUER
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ALAVEDRA
BARGALLÓ
BERENGUER
Colon, 95
Sant Pere, 27
Lluis Puigjaner, 103
Anselm Clavé, 114

T.
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T.
T.

dimarts 11
dimecres 12
dijous 13
divendres 14
dissabte 15
diumenge 16
dilluns 17
dimarts 18
dimecres 19
dijous 20

LEY
MATAS
ABELEIRA
ALAVEDRA
BARGALLÓ
VENDRANES
LEY
MATAS
ABELEIRA
ALAVEDRA

93
93
93
93

LEY
Alfons Sala, 41
MATAS
Argelines, 96
VENDRANES Barcelona, 57

778
778
778
778

70
72
75
01

79
34
43
86

divendres 21
dissabte 22
diumenge 23
dilluns 24
dimarts 25
dimecres 26
dijous 27
divendres 28

BARGALLÓ
VENDRANES
BERENGUER
MATAS
ABELEIRA
ALAVEDRA
BARGALLÓ
VENDRANES

T. 93 778 15 39
T. 93 778 10 36
T. 93 778 40 48

SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN. A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL
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L’informatiu (cont.)
aturats de tot el Baix Llobregat Nord.
És un espai pel qual està previst que
passin més de 400 persones al llarg
de l'any de durada del projecte i està
ubicat a la Fundació Escola Municipal
Arts i Oficis; un programa de barris,
amb l’objectiu d’apropar els joves al
teixit empresarial d'Olesa, projecte
amb una durada d'un any.

Llibre

El proper 13 de febrer a les 20.30 h,
es presentarà el nou llibre del politòleg
i jurista Joan Ridao Contra la corrupció, que comptarà amb la presència
de l'autor i presentant de l'acte, el
president de la secció local d’ERC,
Martí Fortuny. La cita és a la Casa de
Cultura.

Brigada municipal

La Brigada Municipal d’Obres i Serveis d’Olesa posa en marxa una nova
planificació de treball de cara al manteniment de la via pública i impulsa
actuacions a tots els barris d’Olesa. El
nou sistema organitzatiu de la brigada incorpora els conceptes de treball
“correctiu i preventiu” de manera que
no s’actuï sempre un cop detectat un
problema, sinó abans que aparegui.
Per això, des de la brigada ja es treballa en la detecció d’actuacions que,
tot i no ser urgents, s’hauran de fer a
curt o mitjà termini de manera que es
pugui intervenir abans que l’actuació
esdevingui de caràcter urgent.

Sense pis buits

Foto: JBG

Aquesta nova planificació es veurà
reforçada amb l’incorporació de disset treballadors provinents dels Plans
d’Ocupació (13) i de Programes de
Col·laboració Social en Administracions
Públiques (4).
Gràcies a aquestes contractacions i al
personal derivat a aquest servei des
del Departament d’Esports, s’inicia
un projecte de treball intensiu als
barris. D’acord amb les prioritats de
les associacions de veïns, la brigada
ha elaborat un calendari que preveu
quinze dies de treball intensiu a cada
barri durant el primer semestre de
l’any i uns altres quinze dies per barri
durant el segon semestre.

Català

El Servei Local de Català impartirà dos
cursos a partir dels dies 10 i 11 de febrer: Bàsic 2 (per mantenir converses
senzilles), dilluns i dimecres, de 9.30
a 11 hores, i Elemental 3 (per parlar
amb fluïdesa i millorar la correcció),
dimarts i dijous de 17 a 18.30 hores.
Per obtenir més informació o per fer-ne
la inscripció, us podeu adreçar fins al
7 de febrer al servei, situat a la Casa
de Cultura.

Habitatges buits

Tal com va fer l'Ajuntament de Terrassa (el primer municipi de Catalunya
a multar els bancs amb pisos buits)
l’Ajuntament d'Olesa també multarà
les entitats financeres que tinguin pisos buits si no en faciliten l’ocupació,
ja sigui a través de l’Oficina Local d’Habitatge o posant-los de lloguer. Les
multes podrien anar des dels 3.000 fins
als 900.000 euros una vegada se n’hagi tramitat l'expedient administratiu.
El govern d'Olesa aplicarà aquesta mesura en compliment de la Llei 18/2007
de Dret a l’habitatge, la qual considera
que un pis està buit quan ha estat més
de dos anys deshabitat sense causa
justificada.
El grup de CiU ha posat de manifest
que, malgrat estar d'acord amb la
mesura, també creu que l’Ajuntament, abans de sancionar les entitats
financeres amb pisos desocupats, ha
d'haver adoptat “totes les mesures
possibles per tenir ocupats tots els
habitatges de la seva titularitat”. Per
CiU, és raonable i just exigir que els
habitatges lliures no estiguin buits,
però “encara ho és més en el cas
d'habitatges protegits”.
Per tant, en opinió de la federació na-

cionalista, “si l'Ajuntament no acomplís
aquesta exigència, a més d'actuar
injustament, podria veure anul·lada la
sanció imposada”.
Sobre les consideracions de CiU en
referència a la petició que l'Ajuntament
ocupi tots els pisos buits que té de
propietat municipal abans d'imposar
sancions a les entitats bancàries,
actualment, dels 36 habitatges que
té l'Ajuntament de propietat municipal, només tres estan sense ocupar,
segons el Departament d'Habitatge
d’Olesa.
Per la seva part, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat
Nord va celebrar la decisió “per iniciativa pròpia” de l'Ajuntament d'Olesa.

Olesana al SOC

Olga Campmany és la nova directora
del Servei d'Ocupació de Catalunya
(SOC) en substitució de Joan Aregio,
que va assumir fa poc el càrrec de secretari d'Ocupació i Relacions Laborals
de la Generalitat. Nascuda l’any1962
a Olesa, Campmany és llicenciada en
Dret per la Universitat de Barcelona
(UB), Màster en Formació de Formadors per la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), i Tècnic Superior en
Prevenció de Riscos Laborals.
Té una trajectòria àmplia dins l'administració catalana, centrada en la formació i la feina, i actualment ocupa la

direcció del Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya, a la qual va
arribar l'abril del 2013 després d'haver
estat cap de gabinet de la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega.

Barris i esport

L’Ajuntament ha creat una nova àrea
socioesportiva per impulsar el treball
transversal que combini l’activitat esportiva amb la tasca social. La creació
d’aquest nou servei és el resultat de la
reestructuració del Departament d’Esports que s’ha impulsat des de l’Ajuntament, àrea que segons el regidor
Pere Oleart “està sobredimensionat”.
La reorganització ha de suposar una
millora de diversos serveis municipals
atès que preveu que vuit treballadors
canviïn les seves funcions, vint-i-una
modifiquin els seus horaris o espais de
treball i dues més s'acullin a la baixa
voluntària. A més a més, la cúpula tècnica del departament també canvia i
es passa de tres persones amb càrrecs
de responsabilitat a una sola persona.
Aquests canvis comporten, segons el
regidor, una reducció de 260.000 euros en el pressupost del departament.
Quant a tasques del personal, s'amplien funcions al departament, afegint-hi
les de manteniment d'instal·lacions
esportives, fet que, segons el regidor,
permetrà tenir una millor coordinació
amb la Brigada d'Obres i Serveis.
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Correu

Ejemplo

El pasado 7 de enero, con la intención
de abrir una cuenta bancaria en una
entidad más cercana a mi domicilio
en la calle Metge Carreras y con la
finalidad de no tenerme que desplazar
a zonas más alejadas, me dirigí a la
oficina del BBVA en calle Colón, esquina Rambla. Después de una espera
razonable de 15 minutos, me atiende
el cajero y me dice que el trámite para
abrir una cuenta nueva debo hacerlo
en la taquilla que hay un poco más
allá y que me atenderá el Sr. Arturo.
Me pongo a la cola y espero pacientemente a que me puedan atender,
15 minutos más, y me llega el turno.
El Sr. Arturo me hace un gesto con la
mano indicándome que ahora viene.
De nuevo, espero 5, 10 minutos y ya
un poco mosca le comento al cajero
que si le puede decir al Sr. Arturo que
si se acuerda de mí; el muy atento
Sr. Cajero se lo comunica al Sr Arturo
mientras el Sr. Servidor de ustedes
sigue esperando.
¡Respuesta del Sr. Cajero! Dice el Sr.
Arturo que ahora no puede venir y
que está reunido. Ya no mosca, sino
cabreado, le comento que me dé una
tarjeta del tal Sr. Arturo para saber su
nombre y cargo en la entidad, lo cual
también amablemente el Sr. Cajero
se lo comunica al Sr. Arturo. Ahora la
respuesta no se hace esperar y el Sr.
Arturo en persona me viene a entregar
la tarjeta que reza así: Artur Font Canals, Gestor Comercial y me dice que
no me puede recibir y que me pase
otro día ya que la visita que tiene ya la
tenía concertada. Doy por finalizada la
tentativa de abrir una cuenta en esta
sucursal ya que nadie más me puede
atender.
Cabreado, mosqueado y otras cosas
más, me dirijo a las otras oficinas del
mismo banco BBVA en la calle Passeig
del Progrés.
Al entrar me pongo en la cola de la
mesita de atención al cliente, pero al
poco rato, viendo que todo transcurría
muy despacito y aprovechando que la
zona del cajero había quedado libre,
me dirigí hacia el Sr. de la caja y le pregunté si para abrir una cuenta estaba
situado en la cola adecuada, no fuera
a pasarme lo de la otra sucursal, y me
contesta que para abrir una cuenta
nueva en la entidad había escogido un
mal día ya que con los días de fiestas el
personal estaba muy mermado y hoy
no les sería posible atenderme.
No voy a explicar cómo se me quedó
el cuerpo y cómo salí de allí echando
humo, tampoco quiero imaginarme
que habría pasado con alguna persona
que hubiera necesitado algún servicio
o gestión urgente, al fin y al cabo yo
sólo quería abrir una cuenta bancaria.
Ya en los últimos años ir a una entidad
bancaria es como ir a un ambulatorio:
colas largas, paciencia aún más larga, suerte que los que yo llamo “los
últimos de la fila”, que son los más
sacrificados de estas entidades, los
trabajadores que están en las cajas,
te atienden como es debido y a veces
pagan el mal humor del que se ha

pasado un buen rato esperando en la
cola. ¿Dónde está el problema? No lo
sé, pero es probable que pase como
con el gobierno actual, que a partir del
cajero currante hacia arriba ya ganan
demasiado dinero como para perder
el tiempo con el pueblo.
En tertulias se suele sentir la frase “es
que los bancos son muy impersonales”,
pero no es así, son sus directivos los
“impersonales”, esos que creen que la
integridad se gana con solo estar en el
despacho: la integridad que realmente define a las personas es la que se
desprende del trato humano que se
dispensa a los demás.
Alfons Giner

Agradecimiento

Queremos agradecer a la publicación
08640 su compromiso social con nuestra Associació Pro Discapacitats Santa
Oliva que cada año se materializa en
la producción y distribución del Calendario con el objetivo de recaudar fondos para nuestra Asociación. En esta
edición han escogido una colección de
fotografías de “nuestro entorno” con
fotografías de nuestros usuarios/as
y voluntarios/as. Agradecimientos a
todo el equipo del periòdic 08640 que
ha hecho posible esto, especialmente
a Bárbara y a Fernando, a nuestro
voluntario que ha realizado las fotos,
Jordi Pedrero, a todas las empresas,
tiendas, entidades e instituciones que
han colaborado y a todas las personas
que lo han adquirido. Gracias por continuar con nosotros.
Associació Pro Discapacitats
Santa Oliva

Tenim tot el dret
a ser lliures

Ens trobem a l’any 1947, és plena
dictadura, acte estrany. Inauguració
d'una estàtua del mestre Anselm Clavé
a Sabadell. El cor de l’UEC d'Olesa hi
assisteix, tanmateix, com molts altres
cors de tot Catalunya; és festa gran
per al catalanisme, feia ja molt temps
que no en gaudíem cap, els dictadors
ens ho permeten però estaran vigilant.
La concentració va ser completa a les
12.30 h. Plaza España de Sabadell era
a sobreeixir de cantors, públic i policia,
a peu i a cavall. Seguidament, xerrada dels “guripes” de torn, missa molt
llarga i cantada per la cinquantena de
cors, tres peces d'en Clavé. Cada fet
va ser rubricat pel crit de “Viva F.”,
“Arriba E.”, amb la mà dreta enlaire
obligadament.
S'acaba l'acte a les 15 hores i tothom
a dinar al bar que hem escollit al matí;
tots portem el menjar, les begudes
seran del bar, les taules es paguen
entre tots. Dinar i cantar, tot en va ser
un, els 7 cors fem sobretaula dins del
bar, ens ho passem bé, avui fem festa
gran i està força animada. Uns coristes parlen amb l'amo i desapareixen;
de sobte, sentim que estan cantant
“El Cant a la Senyera” amagats en un
celobert, seguidament, “La Santa Espina”, l'amo del bar s'ha quedat blanc

com la paret (au, no foteu, si entre la
bòfia m'ho farà pagar car). I ara què?
Doncs “Els Segadors”, ara sí, ja canta
tothom l’himne de Catalunya, s'acaba
amb un fort aplaudiment i les cares són
molt felices, no ha passat res i hem
fet país, poc, però és molt important.
Jo tinc 12 anys i començo a veure coses
que no m'agraden gens. No vull sentir
mai més a la meva vida, l’himne de
Catalunya cantat d'amagat dins d’un
celobert, un acte com aquest, de por
i submissió, és deplorable i degradant
per qualsevol persona d'aquest món.
Cap espanyol ni Govern d'Espanya tenen legalitat per imposar als catalans
un tracte d'aquesta baixesa, penso que
ens hem de rebel·lar democràticament
contra actes com aquests o similars, la
llibertat és patrimoni de tota la humanitat, el fet que es prohibeixi als altres
amb la força bruta de les armes o les
seves lleis partidistes, no és pas d’un
ser humà, és d’un monstre embrutit
amb idees de poder i dominació i amb
el cervell malalt ple de fòbia i rancúnia.
Per desgràcia, ara a l'any 2014, aquí
dins d’Espanya, encara n’hi ha massa.
Tornarem a ser bondadosos amb ells,

els donarem medicina i els anirem curant poc a poc, no hi ha dubte que amb
paciència, constància i democràcia,
assolirem els nostres objectius. Si ho
fem així, al final, els catalans podrem
decidir, votar i ser lliures.
Jaume Francesch Solé

Indignados

Soy hija de una abuela residente en
la Residencia Santa Oliva. Mi madre,
después de estar ingresada 14 días
en el hospital, falleció el pasado 14
de diciembre. Hago este escrito por
dos razones. La primera es para dar
las gracias a todas las personas que
la conocían y querían y que nos han
arropado en estos momentos tan duros al perder a una madre. Queremos
agradecer de corazón a las trabajadoras de la residencia que han llamado,
han visitado en el hospital y han venido al funeral... Muchas gracias a las
enfermeras, a la psicóloga y algunas
trabajadoras sociales.
En segundo lugar, queremos dejar
constancia de lo dolidos que nos sentimos por parte de la dirección del
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centro que, por el contrario, no ha demostrado ningún tipo de interés, ni una
llamada, durante los 14 días de ingreso
en el hospital, ni siquiera el pésame
por una persona que ha vivido en esa
casa durante casi ocho años. ¡Qué
pena y qué poca humanidad! Descansa
en paz madre querida, tu hija.
M.C.S.S.

Un suggeriment a la
Corporació Municipal

Estem en plena eufòria independentista. Els catalans ens hem manifestat
pacíficament de diferents maneres,
hem demanat poder decidir el nostre
futur com a poble. L'altre dia vaig llegir
un cartell que deia: “Canviem-ho tot”.
Jo només voldria que, per començar,
canviéssim una nafra que, des de fa
molts anys, mantenim encastada a
les parets d'un dels nostres carrers:
Carrer Duc de la Victòria.
Fóra bo que primer expliquéssim als
nostres conciutadans qui era aquest
Duc per tal de posar les coses al seu
lloc. "Baldomero Esoartero, Príncipe
de Vergara y Duque de la Victoria
(1793-1879), autor del bombardeo de
Barcelona desde el castillo de Montjuic
el dia 3 de diciembre de 1842".
No som els únics que patim aquesta
taca, segur que a altres pobles també
n'hi ha; a Barcelona n'hi ha dues. Per
què no comencem a poc a poc i som
els primers en canviar aquest nom?
En el seu lloc, podríem posar-hi, per
exemple, el de Francesc d'Assis Valls,
nascut a Olesa de Montserrat al carrer
Creu Reial, número 13. El seu pare era
metge cirurgià. Francesc d'Assís Valls,
cavaller de la Reial Ordre de Carles III,
Vocal de la Junta d’Instrucció Pública
de la Província de Barcelona, president
de la Societat Barcelonesa d'Amics de
la Instrucció, soci de número de l’Econòmica d'Amics del País de Barcelona,
director de l'Escola de Cecs i Sordsmuts de Barcelona, autor d’una memòria sobre el seu funcionament, que
fou presentada a l’Exposició Universal
de Barcelona l'any 1888, llibre del qual
se'n varen fer diverses edicions. Seguint aquests mètodes, va aconseguir
que un cec i sord-mut pogués parlar.
Em sembla que té prous mèrits per
ocupar aquest lloc. Què els sembla?
Josep Maria Sibina Alsina

Les contradiccions de
l’independentisme olesà

Olesa de Montserrat s’ha adherit a
l'Associació de Municipis per la Inde-
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pendència. A la Torre del Rellotge (de
propietat municipal) hi oneja l’estelada
que també penja de molts balcons
i finestres de forma permanent fins
“el dia que”. També tenim una companyia de miquelets lluitadors per les
Constitucions Catalanes tot recolzant
la causa austriacista. I mitjançant el
Memorial 158, cada Onze de Setembre
retem homenatge als 158 soldats enterrats a Olesa entre el 1706 i el 1714
morts en “defensa de la llibertat” (154
entre alemanys, austríacs, suïssos,
portuguesos, flamencs, holandesos i
4 catalans).
Tot i això, paradoxalment, a Olesa de
Montserrat encara mantenim un carrer
a la memòria de Don Alfonso Sala, un
dels polítics catalans que, a cavall del
segle XIX i XX, es va oposar més aferrissadament a qualsevol avenç dels
drets nacionals de Catalunya, fins el
punt que el dictador Primo de Rivera el
nomenà president de la Mancomunitat
de Catalunya a la qual va anar buidant
de contingut fins la seva dissolució,
el 1925. Un dels darrers residus del
caciquisme creat i alimentat al redós
de la Primera Restauració borbònica.
Deixem de banda la seva col·laboració
amb el franquisme.
I ningú diu ni piu. Olesa té una relació problemàtica amb la seva història
més recent. No és fins l'abril del 2008
(trenta anys després de l’entrada en
vigència de la Constitució) que els olesans rehabilitem la figura de l'alcalde
republicà d'ERC assassinat pel franquisme Fèlix Figueras Aragay posant
el seu nom a la plaça de l'ajuntament.
Recordeu que fins la meitat dels anys
noranta del segle XX encara hi havia el
monument als “25 años de paz”? Cap
ajuntament es va atrevir a retirar-lo
(tampoc ho reclamava ningú) fins que
una mà anònima li va serrar la base
metàl·lica deixant-lo caure (alleujant
a algú per no haver de prendre tal
decisió). Quants carrers o places hi
ha dedicats a olesans víctimes del
franquisme? Llevat del cas d'en Fèlix
Figueras ni un, però se'n mantenen
uns quants de “Caídos por Dios y por
España”. I ja no hi ha excusa: en coneixem el nom gràcies al historiador
Oriol Dueñas.
Olesa de Montserrat hauria de repensar críticament la seva darrera història. Els antifeixistes es mereixen un
memorial molt més que els 154 soldats
austriacistes (amb reserva de criteri
deixo de banda els quatre catalans)
que, de ben segur, van venir a una
guerra forçats pels interessos de llurs

monarques i no per l'ideal de defensar
la llibertat. Ells són els veritables defensors de les llibertats nacionals de
Catalunya però també de les llibertats
socials, totes arrabassades a sang i foc
fa només 75 anys i que ara, després
d'una lleu recuperació, ens tornen a
prendre els cadells del franquisme.
Potser el problema és que aquest
exercici crític ens obligaria a introduir
la qüestió social en el debat pel dret a
decidir, cosa que s'evita remuntant-se
a un 1714 que ens venen com heroic,
èpic i que ens acosta a allò de la unitat
de destí. Llavors veuríem que aquells
autèntics defensors de la llibertat nacional i dels drets socials que van morir,
com aquell qui diu abans d'ahir, eren
bàsicament menestrals i obrers i que
a molts encara els estan identificant
al fossar del cementiri vell.
Malgrat les connotacions especifiques
d'Olesa, que son importants, una
gran part de culpa de tot plegat la té
una Generalitat que oculta la memòria buidant de contingut el Memorial
Democràtic, recuperant una pràctica
habitual dels temps del “Pujolat”. Si
haguéssim anat per altres camins
ens adonaríem que amb qui de debò
estem emprenyats la majoria de
catalans (i d'olesans), igual que els
sectors populars que, per entendre'ns,
anomenarem Espanya, és amb un
sistema polític nascut amb la Segona
Restauració borbònica a la mort del
dictador Franco, que ara encotilla una
societat composta majoritàriament per
ciutadans i ciutadanes que, per raons
d'edat, no van votar la Constitució del
1978 i, per això, ens cal exercir el dret
a decidir sobre tot i sobretot.
Martí Obiols Casanovas

Records i enyorances

Olesa, terra estimada per gent de
gran coratge, intel·lectuals, pagesos, treballadors del tèxtil, homes i
dones, botiguers, petits, joves i més
grans, nascuts en aquesta vila on es
troba un preciós vall. Des de temps
immemorials, es té a la vila el conreu
d’hectàrees d’olivera, amb l’oli de gran
prestigi nacional.
Des del cim més alt de Puigventós,
fins arribar a la plana, passant per les
vinyes, masies, carrers i places, es
divisen les muntanyes de Montserrat,
i els tossals més alts, on es troba la
Verge Moreneta, patrona de Catalunya i dels catalans. Ella ens protegeix
dels esdeveniments importants. Per
la planícia, fa el seu recorregut el riu

Llobregat, des del naixement de les
Fonts del Llobregat de Castellar De
n’Hug, abasteixen aigua a les colònies
i pobles que tenen indústries importants i camps de conreus.
Olesa, qui t’ha vist i no t’oblida, famosa
en un temps de teixits i grans conreus,
oli, vi, blat, ordi i tota classe d’hortalisses; si els nostres avantpassats
tornessin a aixecar el cap i veiessin
tot el que avui dia hi ha, quedarien
sorpresos de tanta modernitat.
Recordo aquells temps d’infantesa,
quan el sereno vigilava per les nits,
fent la ronda pels carrers de la vila, i
per la matinada dels dies feiners, feia
un truc a les portes de les cases, per
què la gent s’aixequés per anar a treballar. La gent s’aixecava i amb el toc
de les sirenes de les fàbriques sortien
de casa amb el cistell de l’esmorzar,
la majoria amb una gorra negra al
cap. Els treballadors s’afanyàven per
posar-se a l’hora a la feina, uns anaven
a la colònia de Can Sedó i altres a la
indústria olesana de Càtex Molí i a Ca
l’Isard de Vilapou; altres més petites
per no perdre el jornal. Uns ja no hi
són, altres estan jubilats, a tots ells
els hem d’agrair el granet de sorra
que van aportar al seu temps, perquè
la vila d’Olesa, a poc a poc anés creixent. Enyoro coses del passat que ja
no hi són ni tornaran, algunes bones i
altres no tant. Les economies locals,
en un temps, van crear diferents llocs
de treball que, a poc a poc, anàven
evolucionant en modernitat i benestar.
Olesa, de gran bellesa de cultura i tradicions, pels seus monuments antics,
que avui dia ja no hi són, tenim la sort
de tenir encara la famosa i tradicional
Passió, que ha estat reconeguda a diferents indrets del món. Qui t’ha vist i no
t’oblida, agermanada en Weingarten
Baden (Alemanya) orgull de fills olesans, perquè et portem a dins nostre i
t’estimem de tot cor, no deixarem mai
de dir: Visca Olesa i la Passió!
Joan Salmeron López

Réplica

En primer lugar pedir disculpas al Sr.
Rector de la Parroquia de Olesa de
Montserrat y trasladar mis quejas
quien corresponda.
Réplica al Sr. Josep María Pallarès:
Quiero decirle, señor Pallarès, que yo
sí me sentaría a hablar con usted y
con todo demócrata sea de la ideología
que sea, es lo grande de la democracia; también decirle que yo soy libre
de pensar lo que quiera y cuando dije
“una iglésia sin banderas” es sin nin-
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Correu (cont.)
guna bandera, usted deja entre líneas
que si fuese de tres franjas, etc. La
verdad, no sé que parte de “sin banderas” no ha entendido. Quiero decirle
que respeto que se sienta orgulloso de
la estelada como bandera de su país,
pero recuerde que somos muchos
catalanes que no pensamos lo mismo
y hay que respetar los derechos individuales de las personas ante todo; si
usted pone en su casa una bandera
de 5 x 5 metros, pinta su coche con la
estelada, moto, etcétera, nadie le va
a decir nada, pero poner una bandera
que no es la de todos en algo de todos
no es democrático. Hay que aprender a
respetar y a ser respetado Sr. Pallarès.
Réplica al grupo de Jóvenes de la
Parroquia:
Como dije al principio, pido disculpas
y me rectifico, simplemente es así,
tenéis toda la razón.
Réplica a la Cuarta Pubilla:
Habla de mí como si fuese un dictador,
pero a la vez impone una bandera a todos sea o no de esa ideología, una muestra muy sutil de manipular a su gusto
el pensamiento de los demás. Decir
lo que he contestado anteriormente,
que somos muchos los catalanes que
pensamos de manera diferente y que
soñamos de manera distinta aunque
le animo a seguir soñando, pero no
imponga sus ideas a los demás: ya
estuvimos así 40 años. Recordarle que
hoy por hoy Cataluña es libre, ponga
usted en su casa lo que quiera pero no
en lo de todos; le pido respeto a los
derechos individuales de las personas
que es lo más preciado en cualquier

Soci número 1

perfecte estat. Puc entendre que li
faltés espai a casa, que no li fessin
cap servei... Però llençar-los? Abans
de llençar-los posa un anunci al 08640,
regala'ls al veí o dóna'ls a la biblioteca!
Oriol Clusells Roca

Homenatge

Cultura per terra

Foto: OCR

democracia y eso lo tenemos hoy día;
no venga usted a pisoteárnoslo, con
esa conducta lo único que genera es
odio y enfrentarlos los unos a los otros,
vaya ejemplo, Pubilla! Felices sueños.
J. Martin

Llibres a les escombraries

El passat dissabte 14 de desembre
anava a llençar les escombraries i,
per sorpresa meva, m'hi vaig trobar
aquesta extensa col·lecció de llibres
que us adjunto a la fotografia.
Com si d'un residu més es tractés i allà
al mig del terra, Pere Calders petava la
xerrada amb Manuel de Pedrolo, Maria
Àngels Anglada, Josep Pla o Prudenci
Bertrana. D'un tros enllà, Dostoievski
i Stendhal s'ho miraven, sense entendre on carai eren. Suposo que es van
poder situar després de fullejar una
desena de llibres de la col·lecció Vila
d'Olesa.
En total, una cinquantena de llibres
que algun bàrbar va gosar llençar en

Foto: JBG

En el transcurs del tradicional Concert
de Nadal que va tenir lloc el passat 8
de desembre, i entre altres reconeixements, es va lliurar la medalla al mèrit
sardanista al soci número 1 de l’ACF
Olesa Sardanista, Antoni Fontanet Sebastià, un guardó, creiem, totalment
merescut perquè, com molt bé es va
manifestar en el moment de l’entrega,
caldria plantejar-se si sense el seu
inicial impuls l’abans esmentada ACF
Olesa Sardanista avui existiria. Per
molt anys i gràcies.
J.B.G.

Graffitis

No acostumbro a hacer escritos públicos, no es mi costumbre, prefiero ser
un ciudadano anónimo y cumplir las
leyes y que las leyes cumplan conmigo;
soy hijo de Olesa, de ascendientes de
Olesa y me disculparéis por no atreverme a escribir en un perfecto catalán,
aún siéndolo, yo soy de una época en
la cual nos enseñaron en castellano
pero también nos enseñaron aquellos
buenos maestros como el Sr. Povill, el
Sr. Ferrà, su esposa, la Sra. Paquita y
tantos otros que la educación no solo
la enseñaban ellos, sino también era y
es cosa de los padres de los alumnos
y que un buen cachete o un estirón de
orejas a tiempo no era maltrato, sino
más bien una forma enérgica si cabe
y de último recurso para encauzar a
los potencialmente desencauzados;
y la verdad nuestra generación no
salió nada mal ni en educación ni en
urbanidad; hoy solo tenemos que ver
programas como "la Nani" o "Hermano
mayor"; ese y lo que vemos día a día
en calles y sitios públicos y los niveles
educativos que salen es el resultado de
la pedagogía pseudomoderna de hace
una veintena de años; aquí tenemos
los resultados.
¿Todo ésto a que viene, dirán? Pues
el otro día me alegré al entrar en
Olesa por Los Clossos, porque vi que,
finalmente, el Ayuntamiento había
pintado y hecho desaparecer del muro
las pintadas seudoartísticas; me dije,
“por fin se les ocurrió adecentar algo
del pueblo, dada la mala impresión que
hacía a propios y extraños al entrar”.
Pues después, las pintadas seudogra-

fitisartísticas tienen continuidad en
la población, tanto es así que cuando
he traído invitados de otros lugares y
países, todos se han sorprendido negativamente de esa imagen. Pero, en
aquel momento, yo le dije a mi señora
"verás lo poco que dura la pared limpia, eso molesta a algunos".
No han pasado dos semanas, que una
gente por lo visto muy culta a quien
le molestaba ver esa pared limpia,
no se les ha ocurrido otra cosa que
reivindicar su cultura en esa pared,
lamentable, y más cuando reivindican
la cultura. La cultura, señores, empieza por uno mismo y respetando lo
que cuesta dinero y da mala imagen
al resto de ciudadanos; si esa es su
idea de cambiar el mundo con ese tipo
de cultura, pues estamos apañados;
viviríamos en su mundo por lo visto
de grafitis e incultura.
Pero lo que más me sorprende es que
esta revista en cierta forma aplauda
esta acción aunque sea para loar a
Madiva; él seguramente no lo expresaría en un muro público sino en un
libro o revista como así lo hizo. Solo
para terminar, hay que viajar más
y ver la cultura e incultura de cada
país; por ejemplo, en Rusia en veinte
días de viaje no vi ni un solo graffiti,
ni en Singapur, por ejemplo, aunque
sí en otros países, ¿con cuéles nos
queremos comparar? Lamento que
mis impuestos sirvan para tapar la
pseudocultura de algunos.
Lluís Suárez
N. de la R.: el text que acompanyava
la foto, a la qual el lector fa referència, deia: “Tot i que no estem d'acord
amb les pintades i els grafits en espais
públics, aquest, pel seu missatge, ens
ha agradat. Des d'aquí el nostre petit
homenatge a aquest gran home.”
A l’apartat “Guaita” es volia ressaltar,
per sobre de tot, la frase de Mandela.
El periòdic 08640 no es fa responsable
del contingut de les cartes (opinions,
comentaris, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos cap a
les persones i institucions), i es reserva el dret de publicar-les i resumir-les
si és necessari. Els articles que no es
publiquen en aquesta edició per falta
d’espai, sortiran a les properes 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
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L’agenda del febrer'14
Fins al diumenge 9

Dilluns 3

Dimarts 11

Exposició d’obres de Pedro
Quevedo
(tècnica de plomí).
A la Casa de Cultura.

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

Fins al diumenge 16

Dimarts 4

Exposició fotogràfica
“Srebrenica: memòria d’un
genocidi”. Amb motiu del “Dia
escolar de la no-violència i la
pau”.
A la Casa de Cultura.

Nit d’Òpera: Madame
Butterfly,
de Puccini.
Retransmissió en directe des del
Teatre Regio de Torí. A les 20 h,
al Casal. Organització: Associació
El Casal Cultural d’Olesa.

Taller: “Descobreix el súper
heroi que hi ha en tu”. Un
taller en què a través del joc i
de l'expressió artística podràs
descobrir aspectes desconeguts
de la teva personalitat i de la dels
teus fills. Adreçat a nens i nenes
d'entre 5 i 10 anys. Cada nen ha
d'anar acompanyat d'un adult, les
places són limitades.
A càrrec de Jesús Ángel Agustín.
A les 18 h.

Diumenge 2
Danses Olesa. Taller especial
de danses d’Auvèrnia i el
delfinat (Occitània), a càrrec de
Xavier Rota. El taller és gratuït i
obert a tothom.
A les 18 h, a la plaça Nova
(sota la Torre del Rellotge).
Organització: L’Arrel Acció
Cultural.

Dissabte 8
50è aniversari del Club
d’Escacs Olesa. 4a jornada de
les fases prèvies del Campionat
d’Edats d’Escacs, categories
de sub-8 a sub-18, vàlides per
a les finals del Campionat de
Catalunya.
De 9 a 14 h, a la Casa de Cultura.
Organització: Club Escacs Olesa.

Dijous 13
Inauguració del canal Youtube
de la Biblioteca: http://bit.ly/
H6y8Vx
Biblioteca Santa Oliva.
Organització: Biblioteca Santa
Oliva.

Divendres 14
Club del Còmic.
A les 19 h, a la Biblioteca.
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Inauguració de l’exposició:
“Temps de barraques i
marges”.
A les 20 h, a la Casa de Cultura.
Fins al 23 de febrer.
Organització: Centre Muntanyenc
i
de Recerques Olesà.

Diumenge 16
Aplec d’hivern. Trobada
sardanista amb dues cobles:
Cobla Vila d’Olesa (17 h) i Cobla
Marinada (19 h).
A l’UEC.
Organització: ACF Olesa
Sardanista.
Teatre infantil: La Cirereta, a
càrrec de Festuc Teatre.
A les 17.30 h, al Casal.
Organització: La Xarxa Olesa.

Dimarts 18
Conferència: “Cuida el teu
cor”, organitzada per Asocsola i
Danone.
A les 18 h, a la Biblioteca.

Divendres 21
Hora del conte: “Escudella
barrejada amb sabor a
Grimm”, amb Toni Massagué.
A les 18 h, a la Biblioteca.

Diumenge 23
Cinema infantil.
A les 17 h, al Casal.
Organització: El Casal Cultural
d’Olesa.
Cinema d’autor.
A les 19 h, al Casal.
Organització: El Casal Cultural
d’Olesa.

Dijous 27
Club de Lectura General:
Sota el mateix cel, de la Núria
Pradas.
A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Divendres 28
Club de Lectura General: Sota
el mateix cel, de Núria Prades.
A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició
sobre el Dia de la Dona.
Fins al 9 de març, a la Casa
de Cultura. Organització:
Departament de Solidaritat,
Cooperació i Igualtat.

març

Dissabte 1
Festa del Carnestoltes.
Rua infantil i animació. Rua
d’adults i festa final.

Diumenge 9
Sardaball Primavera. Festa
de la sardana i el ball de
saló. A les 18 h, al local de la
UEC. Organització: ACF Olesa
Sardanista i UEC.
Totes les activitats proposades
en aquesta secció són enviades
per les entitats i associacions
organitzadores. La redacció del 08640
no es fa responsable d’alteracions dels
programes o de canvis d’última hora.
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ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 1 DE FEBRER DE 2014

INFORME DE L’ASSEMBLEA:
L’Assemblea va començar amb la projecció d’un
vídeo corporatiu, a on es visualitzen totes les gestions i el tractament de l’aigua i de totes les seves
infraestructures, projecció que dóna una visió molt
real del passat i present de la nostra Comunitat.
Les qüestions econòmiques que estaven en l’Ordre
del Dia, varen ser exposades amb criteris cooperatius. Els Pressupostos estan elaborats i estudiats
per què donin un resultat equilibrat entre les despeses i els ingressos, balanç zero. L’augment tarifari

està ajustat a obtenir uns ingressos suficients per
cobrir les despeses. L’increment mig de les tarifes
és del 0,81%.
Destacar els Punts de l’Ordre del Dia
a) Aprovació del Text Refós dels Estatuts, per
adaptar-los a les normes internacionals de
comptabilitat (NIC32).
b) La proposta d’inversió amb Responsabilitat
Corporativa.
Tots els punts de l’Ordre del Dia varen ser aprovats

per àmplia majoria. Els vots positius, varen ser de
més dels dos terços.
Un cop més, la Comunitat Minera Olesana SCCL. va
presentar la gestió, les propostes i els objectius per
continuar sent útil al poble d’Olesa. Agrair a tots
els socis que varen assistir a l’Assemblea i
donar-nos el suport a la gestió feta.
LA COMUNITAT MINERA OLESANA SCCL.
“LA COOPERATIVA DE L’AIGUA”
Pel Consell Rector
Joan Arévalo i Vilà
President

OLESA CELEBRA AMB UNA GRAN FESTA POPULAR
LA INAUGURACIÓ DE LA FONT DE CAN CARRERAS
26 de Gener de 2014
Olesa ha celebrat amb una gran festa popular la
inauguració de la Font de la plaça de Can Carreras,
una iniciativa de la Comunitat Minera Olesana
i amb la col·laboració de l’Ajuntament , Olesa
Sardanista, la Colla del Gegants i l’AAVV del Casc
Antic de la Vila, que ha reunit centenars d'olesans
i olesanes.
La cercavila pels carrers d'Olesa,va ser molt concorreguda. A la Plaça si va celebrar una ballada de
sardanes, un obsequi per commemorar el 145è
aniversari de la cooperativa, els parlaments, i la
pròpia descoberta de la font, s'ha celebrat “de
forma popular” que "a Olesa es segueix apostant
per acostar aigua de qualitat a la ciutadania", ha
indicat Joan Arévalo, president de la cooperativa,

que ha organitzat la que ha qualificat com a “festa de l'aigua”. Salvador Prat, alcalde d'Olesa, ha
celebrat la iniciativa destacant la transcendència i
valor del fet que a Olesa l'aigua la gestionin eficientment els olesans i olesanes. Prat ha recordat
que “l'aigua no és un negoci, és riquesa”, i ha fet
una crida al consum d'aigua d'Olesa perquè “és
més bona, més econòmica, més agradable i és
a disposició dels olesans”.
La font recorda un vell safareig on cauen dos punts
d'aigua, el provinent de l'angelet (una rèplica dels
que hi ha a la plaça de Les Fonts) i de on raja aigua
provinent del pou de Santa Oliva i una cascada
d’aigua simulant el doll d’aigua que portava la mina
que venia de la riera de St. Jaume. Aquest fet va
fer possible l’ ubicació d’un safareig l’any 1923.. A

la Font si ha posat una placa commemorativa que
diu: “L'aigua un bé comú, una riquesa natural de
la Vila d'Olesa“ i els versos "una cara d'angelet,/
com les cares de la plaça,/ amb convicció i molta
traça/ servirà aigua a l ’indret" de l'olesà Miquel.
Guillamón.
Joan Arévalo ha aprofitat l'ocasió per recordar
que dins el projecte “Olesa, aigua segle XXI”, la
cooperativa, que enguany celebra 145 anys, habilitarà en un futur fonts amb aigua també provinent
del mateix pou que el de la plaça de les Fonts,
concretament a Can Solé, a la plaça de l'Oli i al
final del carrer Calvari ”distribuint l'aigua perquè
és riquesa”, un projecte anteriorment anunciat i
aplaudit de nou pels responsables municipals.
Comunitat Minera Olesana SCCL.
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Va passar

Can Carreras ja té font

nou assaig Proses per la llibertat de la
nació. Dietari del camí a Ítaca. L’autor
va néixer a Barcelona i és diplomat en
Humanitats Clàssiques i en Periodisme
i llicenciat en Filosofia i Lletres i en
Teologia. Com a escriptor, ha cultivat
l’assaig i la narrativa, és autor de
diverses obres i ha estat guanyador
de diferents guardons, entre ells, els
premis Josep Ametller (1990) i Mossèn Manyà (2003) d’assaig; el premi
Salvador Espriu (1992) de narrativa; i
els premis Diari Avui (1975 i 1982), El
Periódico (1983) i Serra i Moret (1990)
de periodisme.
En l’obra presentada a Olesa, el lector
trobarà remembrances dels esdeveniments que han anat ordint l’actualitat
de la vida catalana dels últims mesos.

Foto: CMO

Font inaugurada

Amb una gran festa popular, el poble
d’Olesa ha celebrat la inauguració de
la font de la plaça de Can Carreras,
una iniciativa de la Comunitat Minera
Olesana que ha reunit centenars d'olesans i olesanes. Amb un cercavila pels
carrers d'Olesa, sardanes, un obsequi
per commemorar el 145è aniversari
de la cooperativa, els parlaments, i
la pròpia descoberta de la font, s'ha
celebrat que, segons el president de
la Cooperativa, Joan Arévalo, "a Olesa
se segueix apostant per acostar aigua
de qualitat a la ciutadania".
La font recorda un vell safareig on cauen dos punts d'aigua, el provinent de
l'angelet (una rèplica dels que hi ha a
la plaça de Les Fonts) i d'on raja aigua
potable, i un brollador. També una pla-

Per fi!

Xerrades per a dones

ca commemorativa recull “L'aigua, un
bé comú, una riquesa natural de la Vila
d'Olesa” i els versos “una cara d'angelet,/com les cares de la plaça,/amb
convicció i molta traça/servirà aigua a
l'indret” de l'olesà Miquel Guillamón.
Joan Arévalo ha aprofitat l'ocasió per
recordar que, dins el projecte “Olesa,
aigua segle XXI”, la cooperativa, que
enguany celebra 145 anys, habilitarà
en un futur fonts amb aigua també
provinent de la mateixa mina que la de
la plaça de les Fonts, concretament a
Can Solé, a la plaça de l'Oli o al final
del carrer Calvari “distribuint l'aigua
perquè és riquesa”, un projecte anteriorment anunciat i aplaudit de nou
pels responsables municipals.

Foto: ADP

Olesana la col·laboració que han ofert
amb els projectes d'igualtat.

Nou llibre

El periodista Josep-Maria Puigjaner
Matas va presentar a Olesa el seu

El passat mes de desembre van començar les obres del Pavelló Esportiu
Sant Bernat, després de vuit anys
d'entrebancs, que hauria de quedar
enllestit al llarg d’aquest any. El projecte, inicialment, preveia la construcció d'un gimnàs que, després,
donada la necessitat d'equipaments
esportius al municipi, va ser substituït
pel projecte d'un pavelló polivalent.
Tot aquest procés ha suposat grans
esforços pels diferents governs municipals, per les AMPA i per la comunitat
educativa de l'escola que, durant tot
aquest temps, ha hagut de suportar
un endarreriment darrere l'altre i, per
tant, els alumnes han hagut de patir
les inclemències meteorològiques per
al desenvolupament de les activitats

Xerrades

A finals de l’any passat, l’Associació
Dones i Progrés d’Olesa va realitzar
una xerrada sobre "receptes nadalenques" amb la col·laboració de la
Comunitat Minera Olesana i dues xerrades a Martorell, una sobre nutrició
i l'altra sobre primers auxilis. Rosina
López, presidenta de l’entitat vol agrair
a Emilio Calvo (Cap d'estudis) i a Pedro
Díaz (Director) de l'Escola d'Adults
de Martorell i a la Comunitat Minera

El pavelló, en marxa

Foto: 08640
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Va passar (cont.)
de la mañana “comencé con leves contracciones, nada fuera de lo normal, y
decidimos esperar un poquito. A las 8
decidí ducharme para irnos al hospital donde iba a dar a luz, pero al salir
de la ducha, las contracciones eran
mucho más fuertes y más intensas,
contracciones de parto, por lo que llamamos a la ambulancia”. La telefonista
les comentó que enviaría una unidad
y al ver que no llegaba y que el parto
era inminente, los padres volvieron a
comunicarse, pero no les dio tiempo
a mucho más, Natalia quería nacer. Y
al no haber doctores, ni enfermeras,
ni comadronas, todo lo hicieron Raúl y
la pequeña Marina, dos de los héroes
de esta historia.
Luego llegaron las ambulancias, Núria
y la pequeña fueron derivadas a Martorell para ser controladas y verificar
que todo estuviera bien, y luego todos

Part en família

de caràcter esportiu.
El darrer pas per a l'inici del projecte
va ser l'aprovació, el passat 13 de novembre, del projecte d'obres i dels estudis de seguretat i salut del projecte
de les obres del pavelló per un import
de 935.628 € a l'empresa Arcadi Pla.

Sang olesana

El Banc de Sang i Teixits agraeix al
poble olesà la seva participació en la
promoció de la donació de sang dels
passats dies 16 i 19 de gener. En els

regresaron a casa, felices por esta
experiencia única que les tocó vivir.

Mobiliari històric

Ahir va començar el tercer taller de
restauració de mobiliari antic impulsat
per l’Ajuntament d’Olesa.
Una quinzena d’alumnes van començar el tercer taller de restauració de
mobiliari antic, projecte impulsat per
l’Ajuntament, i continuaran la tasca
de recuperació de mobiliari que forma
part del patrimoni històric municipal
mentre s’endinsen en el coneixement
del món de la restauració de mobles.
Per aquests tallers, a l’Escola d’Arts i
Oficis, ja hi han passat 45 persones
tot i que, en alguns cassos, són alumnes que han decidit “repetir” després
d’haver participat en alguna de les
edicions anteriors.

Foto: NR

dos dies en què es va fer la campanya
a Olesa es van fer més de 120 donacions, un fet que el Banc de Sang i
Teixits vol agrair especialment perquè
la donació de sang “és imprescindible
per al bon funcionament del sistema
sanitari del nostre país”.
El gest dels olesans i olesanes que es
van adreçar a donar sang ha contribuït
a recollir la sang necessària perquè
tots els hospitals i clíniques de Catalunya puguin dur a terme intervencions
quirúrgiques, tractaments oncològics
i d'altres malalties i trasplantaments
d'òrgans.

¡Increíble!

Natalia nació el pasado 31 de diciembre, dos semanas antes de la fecha
prevista en la casa de sus padres,
Núria y Raúl.
Esta historia no tendría mayor sentido
como noticia, sino fuera porque las
“comadronas” del parto fueron precisamente, su padre y su pequeña hermanita Marina, de tan solo tres años.
Según cuenta la mamá, Núria, a las 4

Els restauradors olesans

Foto: AOM
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Guaita!
Ja forma part del paisatge
quotidià del poble: homes, dones, joves o grans,
potser d’orígens diversos,
però amb la mateixa desesperança, empren el seu
temps en buscar, sobretot,
menjar als contenidors. Hi
passen molts cops al dia i
revisen tots els contenidors
del poble. Agafen el que els
serveix amb paraigües, pals
o, altres moltes vegades,
es fiquen dins del contenidor per fer una revisada
tranquil·lament. Cada dia
en són més... Un símbol
dels dies que vivim.
08640

Foto: 08640

Esport olesà
Futbol femení

Un grup de veteranes (d’entre 30 i
40 anys) busquen interessades per
jugar a futbol sala. Entrenen els divendres al Pavelló, a partir de les 15
hores. Fan entrenament físic i tècnic
i partits amistosos amb altres equips.
Si t’interessa formar part d’aquest
grup, contacta amb Sandra (calizrs@
olesam.cat).

Adjudicat

Després d’un any, el titular del Jutjat
Social número 23 de Barcelona ha
adjudicat el Pavelló del CB Olesa a
l’Ajuntament d’Olesa per un import de
126.912,12 €. Amb aquesta sentència,
es tanca un procés que va començar
ara fa un any quan el pavelló del CB
Olesa sortia a subhasta arran d’una
denúncia per impagament de sou
presentada per algunes jugadores de
quan l'equip era a Primera Divisió. En
aquell moment, es va saber que el
Club arrossegava un deute de 650.000
euros i que tenia tots els seus ben
embargats.
Des del mateix moment en què es va

conèixer la notícia, el Govern Municipal
ja va anunciar la seva voluntat d’intentar “salvar” el pavelló i va decidir
presentar una oferta per aconseguir
que l’equipament passés a ser municipal i poder garantir així la continuïtat
de la pràctica del bàsquet al municipi.
Per poder fer front a aquesta despesa, el Ple de l’Ajuntament va aprovar
reservar una partida de 450.000 €.
Finalment, els esforços han donat el
seu fruit i ja es pot dir que l’Ajuntament
és el propietari del pavelló. Ara, un
cop coneguda la sentència, cal iniciar
els tràmits per escripturar el pavelló
a nom de l’Ajuntament i, tot seguit,
redactar un conveni per a la cessió d’ús
d’aquest equipament al Nou Bàsquet
Olesa, entitat que va néixer precisament per garantir la continuïtat del
bàsquet a la població.

Medalles i
títols cap a Olesa

Tir Arc Olesa arrasa al Campionat de
Catalunya (Palafrugell) amb 16 medalles i amb 8 títols de campions. Amb
la participació de 175 esportistes, 23

Els arquers olesans

van ser del Tir Arc Olesa, que assoleix
16 medalles amb els campions de Catalunya de sala: 8 d’or, 3 de plata i 5
de bronze: Manel Souto, Basili Garcia,
Adriana Pla, Aitor Bautista, Nil Saumell, Clara Soberbio, Marta Alarcón i
Josep Lluís Amador en Para-Archery i

Foto: TAO

bronze en veterà absolut. Medalles de
plata per a: Jordi Olivella, Ingrid Aguilar i Roc Rubio, i medalles de bronze
per a Sergio Llamas, Carlos Alcázar,
Maria Cabeza i Aina Pla.

08640
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Empreses i serveis
de manualidades y creatividad con
artículos a la venta para poder realizar todo tipo de trabajos de Bellas
Artes:vidrio, scrap, pintura, telas,
decoupage, power tex, fofuchas,
miyuki, etcétera.
También dispone de un taller donde
se pueden realizar los trabajos con
los más diversos materiales bajo
la dirección de Francisca Bordell y
donde cada persona puede crear
sus propios motivos. Así mismo se
pueden preparar clases para grupos
específicos de asociaciones o entidades que deseen preparar actividades
para sus asociados realizando trabajos adecuados a sus necesidades y
presupuestos. La tienda está abierta
durante toda la semana para atender
a las personas motivadas por hacer
surgir de sus manos una obra para
decorar, regalar o situar en ese lugar
que es especial.

Fruiteria online

Dibuixos nadalencs

Dibujos y sonrisas

Finques Dòmina quiere agradecer
a las niñas y niños de Olesa su
participación con sus dibujos en la
campaña navideña, que ha sobrepasado las expectativas previstas. La
participación ha sido de 34 dibujos
que han sido expuestos en el árbol

Foto: FD

de la sonrisa durante todas las fiestas navideñas.

Manualidades

Desde hace un año, funciona en las
galerías comerciales de Olesa (c.
Anselm Clavé, 100, local 29-30) el
Taller de les Galeries, una tienda

La tradicional fruiteria El Suro inaugura dos nous canals de comunicació: Whatsapp amb el número:
+34657948504 i correu electrònic:
elsurofruites@gmail.com.
A partir d'ara, els seus clients podran
fer les seves comandes còmodament
des del seu mòbil, ordinador o tablet,
des de la feina o casa seva i venir a
recollir-les en horari comercial. La
fruiteria també disposa de servei
de repartiment a domicili totalment
gratuït. Per a més informació: c.
Alfons Sala, 8, tel.: 93 778 1791.

la campanya de nadal de l’Associació
de Botiguers i Comerciants d’Olesa.
El sorteig es va fer el passat 20 de
desembre i, el dissabte 21, Pilar va
passejar per Olesa en limusina i va
comprar a diverses botigues associades. Enhorabona!

Stevia

Aquest és el nom d’una nova herboristeria a Olesa. Ofereixen tot tipus
de productes biològics, integrals i
d’apicultura, alimentació per a celíacs i vegetarians, una gran gama
d’herbes a granel i receptes magistrals fito terapèutiques. Realitzen
diversos tractaments corporals:
teràpia geotermal (27€/hora), tractaments facials (d’àcid hialurònic,
25€/hora; d’extractes orientals 25€/
hora, facials específics per zones) i
reflexologia podal, a 28€ la primera
sesió (1 hora). Per a més informació,
és al carrer República Argentina,
7, tel.: 93 173 8986, de dilluns a
dissabte, de 10 a 13.30 i de 17 a
20.30 hores.

Nueva peluquería

Una nueva peluquería acaba de abrir
en Olesa: la Peluquería Unisex Cris
Jul, con especialidad en extensiones
de pelo natural con nudo, trenzas
africanas y uñas acrílicas y de gel,
todo a precios económicos. Está en
la c. Església, 32 y el teléfono es 625
965 971.

Guanyadora

Pilar Gómez va ser l’afortunada que
va guanyar el premi de 600 euros de

08640

Classificats
Treball
g

g

g

g

Clases de inglés para todas las
edades y niveles. Clases personales, garantizadas y económicas.
¡No pierda tiempo! Tel.: 672 077
409.

g

g

Senyora amb títol d’Auxiliar en
Geriatria s’ofereix per cuidar gent
gran. Hores a convenir. Tel.: 93
778 6591 (Núria).
Professora especialista en anglès
ofereix classes de reforç escolar
a estudiants de primària i ESO.
També ofereix classes d’anglès per
a totes les edats i nivells. Tel.: 662
173 377.
Señora española se ofrece para
realizar tareas de limpieza, de
canguro, de ayuda al mayor y lo
que sea. Necesito trabajar, aporto
referencias, dispongo de vehículo
para poder desplazarme y también
puedo realizar tareas de dependienta. Tengo experiencia. Tel.: 686
715 552 (Maika).

g

g

Senyora seriosa i responsable
s’ofereix per fer de cangur i per
cuidar persones grans. Hores a
convenir. Tel.: 655 849 132 (Núria).
Acabes d’obrir una botiga i no
acabes d’atraure prous clients? El
teu bar necessita més ambient?
No surten els comptes de la teva
oficina o taller? La publicitat és la
solució, i jo puc ajudar-te. M’ofereixo per dissenyar campanyes
publicitàries: cartells, anuncis,
tríptics, pàgines web, xarxes socials i altres suports. Preu molt
assequible. Contacteu al tel.: 678
966 214.
Limpiezas Sierra: cristales, persianas, rótulos, viviendas, oficinas,
comunidades, párquines. ¡Precios
ajustados!. Tel.: 669 142 382; a/e:
limpiezassierra@gmail.com
Llicenciada en Filologia catalana
s’ofereix per fer classes tant de
reforç escolar de llengües a alumnes de primària i secundària, com

de llengua catalana a adults. Tel.:
618 593 373 (Emma).
g

Universitària s’ofereix per fer de
cangur a nens i nenes tant entre
setmana com en festius. Preu a
convenir. Tel.: 654 707 318.

g

Es venen dues balances electròniques: una Dibal E-130 colgante
amb nou memòries, emissió de
tiquet, negre, de 15 kg, i l'altra és
Magrinà, Mod. NI-10. Interessats,
truqueu al tel.: 93 778 1799.

Automotor
g

Es lloga pàrking per a cotxe davant
de Correos. Preu econòmic: 48
euros. Tel.: 652 579 130.

g

Es ven plaça de pàrking al carrer
Benet i Margarit (La Central). Preu:
9.600 € (negociables). Tel.: 673
859 199.

Immobiliària
g

Es traspassa bar en ple rendiment,
molt ben situat, zona escolar. Interessats, truqueu al tel.: 609 685
939.

Diversos

g

Es ven mobiliari i aparells de perruqueria. Tel.: 868 308 113.

Els anuncis d’aquesta secció són
gratuïts, només ens has d’enviar
un text no superior a 15 paraules 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.

08640
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Per molts anys !
Febrer
Angels Campoy Lozano (52), Anna Maria Garcia Gibert (84), Antoni Boada Juncosa (37), Antonio López Ferrera (58), Antonio Vicente Moreno (66), Arnau Mollón
Casado (10), Beatriz Díaz Manzanares (24), Beatriz Gómez (54), Bernat Durán (45), Cándido Colom Solsona (83), Carmelo Sánchez Sánchez (59), Celia Freniche
García (45), Conxita Safont Comelles (84), Daniel Abril Escolano (38), Dèlia Almirall Vilà (29), Eduard Llimona Alemany, Eduard Sanmartí, Emili Bayona Gibert
(49), Eusebio Ortiz Serrano (89), Faustino García Aylagas (94), Felisa Guillem Gil (79), Florencio Codina Gorro (87), Francisca Castrillo Cordero (76), Francisco
Corchado Gonzalez (101), Francisco Chicón (85), Francisco José Arjona (51), Gabriel Cassi Sales (83), Helena Escolà Boada (27), Helena Oleart Playà (19), Isabel Carreño Moreno (74), Jaume Morera Castelltort (93), Joan Arévalo (71), Joan Segura Rius (53), Joan Torres Vicente (15), Joana Pérez López (5), Jonathan
Sánchez Esteban (30), Jordi Jorba Picañol (50), Jordi Pinyol Guamis (36), Josep Arjona Romero (48), Josep Carrera Jolis (47), Judit Echenique Martínez (35),
Júlia Ayguadé Canals (90), Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (77), Lluís Reche Gil (20), Macaria García Guerra (88), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró
(19), Marga Arévalo Alvarez (45), Maria Galcerán Alavedra (58), María Manzanares Amaro (62), Maria Rosa Altarriba Fernández (50), Maria Rosa Margarit Tobella (53), Marta Caballé Martínez (40), Melchor Cano Morales (55), Miguel Guillamón Casanovas (86), Miguel Navarro Mancebo (80), Miquel Aiguadé Ballús (65),
Miquel Jorba Picañol (50), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (43), Montse Boada Sastre (79), Montserrat Cherta Batet (90), Nerea Barragán Lozano
(13), Nil Segura Monfort (12), Núria Piqué Pinto (83), Paquita García Caballé (47), Paquita Gibert Juventeny (79), Pere Camats Cabré (41), Pere Camats Planas
(76), Pilar Moser (57), Pol Aceña Foguet (21), Rosa Volta Segura (92), Sebastià Vilà Fillola (59), Sergio Ibáñez Poble (32), Sofía Lujano Valdivias (96), Teresa
Estruch Mura (73), Toni Rosa Ferrer (7), Valentina Marta Carrasco (97), Vicenç Mata Torres (90), Xavier Armengou Safont (40).

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@gmail.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.

MOLTES
FELICITATS

MIA!
08640

DE PART DELS TEUS PAPIS
QUE T'ESTIMEM MOLT!
UNA PRINCESA DE 2 ANYS.
15 de Febrer

08640

POR MUCHOS AÑOS

ALBA

SANCHEZ CHICON
TUS PRIMEROS 3 AÑOS
DE PARTE DE TUS ABUELOS
MARIANO Y CARMEN
Y TU TITO EDU

PER MOLTS ANYS

CRISTINA

GARCIA NAVARRO
EN EL TEU TERCER
ANIVERSARI,
DE PART DELS
PARES,GERMANA,AVIS,TIETS
I COSINS...
UN PETÓ MOLT FORT
T'ESTIMEM!!!!

CANDELA
Benvinguda!
28 de gener

AINA

MOLTES FELICITATS!
10 ANYS
9 de febrer

16

08640

