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29 de març  VAGA

A Olesa, el dia de vaga es va desen-
volupar amb un dispar acatament. A 
l'Ajuntament, un 70% del personal ha 
decidit fer vaga, i entre el 30% restant 
cal comptar també el personal que feia 
serveis mínims. Pel que fa al comerç 
local, al voltant d'un 50% de les boti-
gues ha obert, i pràcticament totes les 
parades del mercat municipal. Al CAP, el 
seguiment ha estat mínim i a les esco-
les, el professorat va seguir la mesura 
entre un 30 i un 50%, però l'absència 
d'alumnes va ser casi total. Un grup de 
150 manifestants van tallar durant una 
estona la carretera C-55, entre l'entrada 
sud i la nord.
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L’informatiu

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

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

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

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

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

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

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

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

Blanxart
L’institut Daniel Blanxart acollirà els 
propers 19 i 20 d’abril a alumnes de la 
majoria de centres catalans on es cursa 
el Cicle Formatiu de Grau de Grau Mitjà 
en Conducció d’activitats fisioesportives 
en el medi natural. Al llarg de dos dies 
participaran a Olesa i el seu entorn a 
diverses activitats i competicions entre 
centres, sempre amb l’esport com a pro-
tagonista. Destacar també que aquest 
passat mes de març alumnes del centre 
han participat a la setmana de l’Empresa 
Simulada, amb conferències al mateix 
centre educatiu i la participació de 
l’empresa Seguretat Blanxart SAS a la 
fira d’empreses simulades celebrada a 
Barcelona.

Sant Jordi
Quan es compleixen 20 anys de la cele-
bració del “Premi Sant Jordi de narrativa 
infantil i juvenil de conte i narració breu 
en Català”, l’Ajuntament prepara una 
jornada amb més activitat de l’habitual. 
I és que aquest any, el del 20è aniver-
sari del certamen, coincideix amb una 
de les xifres més altes de participació 
d’alumnes de totes les escoles d’Olesa. 
En total s’han presentat 102 treballs al 
certamen.
Per commemorar aquesta efemèride, 
el parc Municipal s’omplirà d’activitat 
cultural per Sant Jordi.  Les activitats 
habituals de  tallers per als infants, 
el racó de lectura o el lliurament dels 

Premis als guanyadors del certamen 
literari, es combinarà amb la venda de 
llibres, amb teatre, amb gastronomia  i 
amb música.
Aquest any, l’Ajuntament crearà un espai 
musical i gastronòmic on, gràcies a la 
col·laboració  de diferents restaurants 
d’Olesa, s’oferirà un espai gastronòmic  
per degustar tapes elaborades especi-
alment per a l’ocasió. I per a gaudir-ne 
encara més, al mateix espai  hi haurà 
una actuació de l’Escola Municipal de 
Música. Paral·lelament, també hi haurà 
un espai per a la “degustació” dels més 
petits on s’oferiran “berenars saluda-
bles” i comptarem amb la presència del 
Drac Olivé. L’activitat de Sant Jordi al 
Parc Municipal començarà a les 17 h.

Què faig després de 
l’ESO?
El programa municipal Transició Esco-
la-Treball (TET) del Servei de Promoció 
Econòmica organitza la “Setmana de 
l’Orientació Acadèmica i Professional” 
del 16 al 20 d’abril a la Casa de Cultura. 
El dilluns 16 s’inaugurarà l’exposició 
“Després de l’ESO Q?”, que també 
comptarà amb visites guiades per a les 
escoles i instituts del municipi. El dimarts 
17 a les 18.30 h hi haurà la inauguració 
oficial a càrrec de l’alcalde, Salvador 
Prat, i la regidora d’Ensenyament, Pilar 
Puimedon. Tot seguit, directors i coordi-
nadors pedagògics de centres educatius 
olesans participaran de la taula rodona 

“Després de l’ESO Q?” relacionada amb 
l’oferta formativa local.
El dimecres 18 serà el dia de conèixer 
diferents ofertes formatives de la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya, de 
l’Autònoma de Barcelona i de la Univer-
sitat de Barcelona. La xerrada “Vull fer 
un voluntariat” serà el dijous 19 a les 18 
h i, per acabar, el divendres 20, també 
a les 18 h, les tècniques de Joventut, Eli 
Pinyol i del programa TET, Irene Nadal, 
coordinaran la xerrada “Treballar o fer 
pràctiques a l’estranger”.

Foment del català
La secció olesana de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua (CAL) po-
sarà en marxa el “Projecte Xerrem” amb 
l’objectiu de fomentar l’ús social de la 
llengua catalana a través de la creació 
de grups de conversa amb persones que 
no acostumen a parlar el català i volen 
millorar la seva fluïdesa. Per apuntar-
vos-hi, ja sigui com a aprenent o com a 
voluntari, cal adreçar-se a la Biblioteca, 
on també trobaran una exposició expli-
cativa sobre aquesta entitat. 
 
Nou logotip jove
El Nou Pla Local de Joventut busca el 
seu nou logotip i, per això, organitza un 
concurs. La nova imatge simbolitzarà les 
polítiques de joventut que es realitzaran 
al municipi durant el període 2012-2015, 
per tant, serà utilitzat en totes aquelles 
activitats, campanyes, serveis, progra-

29M
Vuitena vaga general en la història de 
la democràcia espanyola, primera que 
pateix el govern del PP i segona en 
menys de dos anys. Una vaga amb un 
alt acatament en el transport i en la 
indústria, no tant així en els serveis. 
Els sindicats prenen el pols al govern, 
la dreta aguanta el tipus durant 24 
hores i tirarà endavant les reformes 
laboral i sanitària imposades des 
d’Europa. Els que paguem els plats 
trencats serem els ciutadans del 
carrer que seguim el dia a dia patint 
els avatars dels nostres governants 
de torn.
No calia que el Banc d’Espanya confir-
més, oficialment, que la nostra eco-
nomia ha entrat en recessió. Al gener 
i febrer passats els índexs que me-
suren la confiança dels consumidors 
i comerciants minoristes van recular 
fins a nivells de 2010. Han caigut les 
matriculacions dels vehicles particu-
lars, s’ha intensificat la contracció en 
la inversió en construcció, i el turis-
me i les exportacions es mantenen 
en nivells positius, tot i que continua 
la destrucció d’ocupació. Davant 
d’aquest panorama, el govern reta-
llarà 35.000 milions d’euros i almenys 
uns altres 25.000 el 2013, cosa que 
segurament repercutirà en els que 
pateixen la crisi cada dia: tu i jo.
Mentrestant, Olesa “es mou”. El pas-
sat dimecres 28 de març, al voltant 
de 300 persones van donar suport 
a aquesta iniciativa reivindicativa en 
contra de les retallades que des de la 
Generalitat s’han posat en marxa en 
l’àmbit educatiu. En aquesta oportu-
nitat, alumnes dels dos instituts pú-
blics, el Daniel Blanxart i el Creu de 
Saba van fer una classe a l’aire lliure 
a les portes de l’Ajuntament amb dos 
objectius, segons els organitzadors: 
visualitzar el que pot passar si es 
continua amb aquesta política de re-
tallades i fer entendre als alumnes les 
causes i les conseqüències d’aquesta 
crisi econòmica. A més de demanar 
que el govern català aturi totes les 
retallades, des de la plataforma 
s’exigeix incrementar la inversió en 
l’educació pública, fomentar la parti-
cipació de la comunitat educativa i les 
administracions locals, i aturar i elimi-
nar la gestió privada a ensenyament, 
així com tornar a recuperar serveis 
complementaris i de reforç.
Retallar no és el mateix que estalviar. 
Eliminar pressupost en educació no 
és sinònim de maximitzar recursos 
educatius. Davant tant d’atur, és 
fonamental que la gent no “s’aturi” 
a l’hora d’expressar-se, de demanar, 
d’exigir i de reclamar el que conside-
ra legítim. És gairebé l’únic que ens 
queda.
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Les petxines del camí de Sant Jaume  Foto: 08640
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mes, publicacions, etc. que es realitzin 
dins d’aquest període i no serà utilitzat 
com a logotip del Departament de Jo-
ventut ni de l’equipament juvenil de Cal 
Mané perquè ja en disposa d’un.
El concurs està obert a qualsevol perso-
na física o jurídica d’Olesa d’entre 18 i 
35 anys d’edat i cada concursant podrà 
presentar un màxim de tres propostes. 
La data límit d’admissió de propostes 
seran les 19 hores del dimarts 10 d’abril 
i es podran presentar a l’oficina de l’OAC 
de l’Ajuntament.

Papereres
Amb l’objectiu de potenciar la respon-
sabilitat i el civisme dels ciutadans, 
l’Ajuntament ha comunicat als centres 
educatius la possibilitat de disposar de 
papereres per col·locar als patis dels 
centres. Les escoles que hi estiguin 
interessades només ho hauran de co-
municar a la Regidoria d’Ensenyament 
i se’ls facilitaran i instal·laran. Per altra 
banda, l’Ajuntament també ha començat 
una campanya informativa, adreçada als 
propietaris d’animals, sobre les sancions 
que contempla l’Ordenança Cívica a les 
persones que no recullen els excrements 
dels animals al carrer. En acabar aquest 
període informatiu, la Policia Local pro-
cedirà a sancionar aquells que incom-
pleixin la normativa.

Camí de Sant Jaume
L’Ajuntament ha posat fil a l’agulla per 
a la senyalització urbana del Camí de 
Sant Jaume al seu pas per Olesa, fet que 
permetrà promocionar turísticament el 
poble. I és que, a mesura que Olesa vagi 
sent present a les guies que edita la 
Generalitat sobre el camí de Sant Jaume 
a Catalunya, podria anar augmentant el 
nombre de pelegrins que visitarien el 
poble i que necessitarien un seguit de 
serveis. La senyalització, que consisteix 
en la col·locació d’una cinquantena de 
llambordes amb el símbol popular d’una 
petxina, és possible gràcies a la inicia-
tiva de la Generalitat de Catalunya, la 
Diputació de Barcelona, el Consell Co-
marcal i l’Ajuntament d’Olesa.
El camí de pelegrinatge, religiós i cultu-
ral de Sant Jaume l’efectuen milions de 
persones cada any. El camí més cone-

gut i consolidat és el de Roscenvalles, 
el camí francès, que es va instaurar en 
el segle IX. Però hi ha multitud de rutes 
que provenen de diferents indrets de 
tota Europa. El camí de Sant Jaume és, 
sobretot, un camí cultural que serveix 
per canalitzar peregrins de tota Europa 
i que uneix diferents poblacions.

Retard
L’Alcalde Salvador Prat ha mostrat la 
seva preocupació davant del fet que la 
Generalitat hagi desestimat una esme-
na parlamentària, presentada pel grup 
parlamentari d’IC-EUIA, en la qual es 
demanava que es prioritzés l’inici de 
les obres del Pavelló Poliesportiu, que 
s’ha de construir al costat del CEIP Sant 
Bernat. La construcció del nou pavelló 
és una prioritat per a Olesa i, atès que 
porta molts anys encallada, el govern 
olesà volia que la Generalitat, dins les 
disponibilitats pressupostàries per al 
2012, es comprometés a iniciar les obres  
d’aquest equipament esportiu abans del 

31 de desembre d’aquest any. Aquesta 
esmena, però, no va prosperar ja que, 
tot i comptar amb el suport dels grups 
del PSC, ERC, SI i C’s, el govern de CiU i 
el grup del PP hi van votar en contra.

Rumors
Amb el suport de la Generalitat i la 
Diputació de Barcelona i en el marc 
del projecte “Camins”, l’Ajuntament ha 
preparat una enquesta als ciutadans 
per identificar els rumors que afecten 
directament la població estrangera i que 
poden arribar a alterar la bona convi-
vència entre els diferents col·lectius al 
poble.
D’aquesta manera i amb la col·laboració 
de les associacions veïnals i l’Associació 
de Botiguers, els comerciants i entitats 
locals col·laboren amb el projecte i 
animen als clients i associats respecti-
vament a contestar les enquestes. Tots 
els comerços i entitats col·laboradores 
s’identificaran amb un adhesiu: “Espai 
anti-rumors d’Olesa”. Aquesta acció es 

complementa amb un taller adreçat a 
alumnes de 1r d’ESO i amb un espai de 
comunicació a Olesa Ràdio anomenat 
“Conviure per Viure”.
 
Pujada
La Comunitat Minera Olesana adverteix 
a tots els socis i usuaris que la Genera-
litat ha augmentat l’import dels cànons 
pel preu de l’aigua. Aquests increments, 
segons el president de la cooperativa, 
Joan Arévalo, ja s’aplicaran a la propera 
factura que rebin els olesans. El cànon 
pel segon i tercer tram de consum d’ai-
gua augmentarà un 10 % mentre que 
el primer tram, el social, només ho ha 
fet en un 3 %.
Arévalo ha valorat molt negativament 
aquest increment dels cànons, sobre-
tot perquè serviran per cobrir deutes 
de l’Agència Catalana de l’Aigua i no 
per fer front a inversions per millorar la 
qualitat de l’aigua o l’entorn natural de 
les lleres dels rius, com es va dir quan 
es va instaurar aquest cànon.

Tancament
L’Ajuntament rebrà mig milió d’euros de 
l’Estat per la liquidació dels impostos de 
l’exercici del 2010 i tanca l’any 2011 amb 
un estalvi d’1,5 milions d’euros. Aquesta 
liquidació contrasta amb la de 2009 en 
la qual l’Estat va reclamar gairebé un 
milió d’euros a l’Ajuntament pel mateix 
concepte, una xifra que, ja en el seu 
moment, l’alcalde olesà va assegurar 
que no estava ben calculada. Ara, amb 
el tancament del 2010, es visualitza una 
diferència abismal entre els comptes que 
va fer l’Estat amb el tancament del 2009 
i els del 2010 atès que la diferència és 
d’1,5 milions d’euros.
Per altra banda, un cop tancats els 
comptes de l’any passat, l’Ajuntament 
té un resultat pressupostari brut 
d’1.100.000 d’euros de superàvit. Ara 
bé, si a aquesta xifra li fem les sumes i 
restes comptables corresponents quant 
al deute pendent de cobrar d’altres ad-
ministracions i al que l’Ajuntament té 
pendent de pagar, el resultat net del 
tancament de 2011 se situa a 186.000 
euros de dèficit.
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Al centre, l'olesana Montse Oleart  Foto: MO

La columna de l'Ivan
Què està passant?
L’altre dia vaig sentir un soroll al carrer, un rumor indefinit que ja havia es-
coltat alguna altra vegada. Vaig fer memòria i, finalment, vaig associar el so 
aquell al de la màquina que passa escombrant els carrers -ah, ja torna a ser 
l’escombriaire que passa per la riera- però quina sorpresa em vaig endur en 
veure que el camionet i un home davant amb una escombra giraven pel meu 
carrer. Això és una cosa mítica i mai vista al meu barri: quan algú escrigui 
la història del carrer Sant Antoni parlarà d’aquest fet insòlit. Bé, potser estic 
fent massa rebombori i semblo massa exagerat però és el primer cop en deu 
anys que veig un escombriaire al meu carrer que no estigui de pas.
La sorpresa va ser doble quan, en preguntar als de casa on era la càmera 
de fotos per fer-me una fotografia amb l’escombriaire i la seva màquina, 
em van dir que no era el primer cop que passava.
-Uf, doncs passen cada mes.
-I no m’ho vas dir?
-Estaves treballant.
-I què? Bé que ho val, això.
Finalment, no vaig fer-me cap foto, tampoc sé si els escombriaires haguessin 
entès el meu humor, però degut a aquest fet, he començat a fixar-me en 
petits detalls pel poble. S’han col·locat papereres noves als carrers del barri 
i totes tenen bosses, fins i tot sembla que els carrers estan més nets, ara 
m’adono que quan passejo amb la família no he d’anar dient tota l’estona:
-Nen, vigila amb la tifa i no vagis allà, que acaba de descarregar un diplo-
docus.
No puc callar que l’altre dia vaig trucar a l’ajuntament per un forat que 
s’estava fent al carrer i, en menys d’una setmana, van venir, el van obrir i 
l’han tornat a enquitranar, fins i tot em van trucar per dir-me que ho havien 
arreglat.
Segur que aquest govern municipal està cometen errors, segur que no 
són perfectes, segur que no podran fer gran cosa per treure’ns de la crisi 
i dono per fet que, degut a les regles del joc que els vénen imposades, les 
retallades que efectuaran es guanyaran moltes crítiques, però he de dir 
que m’ha sorprès veure com en petits detalls un pot veure que alguna cosa 
està canviant.
És possible que els sous de l’equip actual, molt més racionals que els 100.000 
€ de l’anterior alcalde, hagin dotat els pressupostos de més recursos pel 
poble. Si es així, benvingut sigui l’ajust del sou. També cap la còmica pos-
sibilitat que algú de l’ajuntament vulgui fer la pilota a l’alcalde netejant-li el 
seu carrer i, casualment, el meu.
L’altre dia vaig veure com un gos es cagava al mig d’un parc ple de nens i 
l’alcalde es va apropar a l’amo de la bèstia per fer-li recollir el regal. Final-
ment, la bèstia va marxar i es va emportar al gos. Va ser un noi que anava 
amb l’alcalde el que va treure una bossa i va recollir el “regalet”.
El que vull dir és que tot i les retallades sembla que algunes coses estan 
canviant. I això que jo no els vaig votar pas.
Gràcies.

Ivan Carreira

Poesia
L’olesana Montse Oleart va viatjar el 
passat mes de març a Buenos Aires (Ar-
gentina) per participar, junt amb altres 
poetes a la quarta trobada internacional 
del “Foro Aires de Libertad de poesia”. 
Oleart va assistir, entre d’altres actes 
dedicats a aquest art, a la presentació 
de l’antologia poètica A verso abierto, 
llibre en el qual s’han publicat alguns 
dels seus poemes. Podeu trobar la seva 
obra a l’adreça web entrepasiones.blo
gspot.com

Capgrossos
Els olesans van acompanyar els gegants 
d’Olesa, el David i l’Esther, al primer acte 
de celebració del seu 50è aniversari, una 
concorreguda trobada de Capgrossos 
que va comptar amb la presència dels 
olesans Popeye, el Mestre de Cerimòni-
es, el Negrito, la Iaia, el Català, el Cui-
ner o el Domini, i també amb diferents 
capgrossos de La Florida, Esplugues i 
Creixell. La trobada del dissabte 17 de 
març va ser només un primer tast d’un 
aniversari i que, tal com va anunciar el 
president dels Gegants, Grallers i nans 
d’Olesa, Miquel Sastre, celebrarà l’acte 
central el dia 16 de juny. 
A més de la gran celebració de l’estiu, 
Sastre ha confirmat que, durant els 
caps de setmana del mes d’abril, l’enti-
tat també celebrarà jornades de portes 
obertes al seu local, ubicat a la plaça 
dels Països Catalans i també s’ha previst 

pel dia 29 d’abril una paellada popular. 
Des de l’entitat, han volgut agrair la 
participació i col·laboració de les colles 
assistents i el gran acolliment que van 
rebre per part dels olesans i olesanes.

“Divendres” a Olesa
L’espai del programa “Divendres” dedi-
cat a Olesa es va tancar el passat 16 de 
març amb l’assistència, com a púbic, 
d’un grup de persones del poble. Amb 

Els capgrossos de festa              Foto: TOI
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En petit comitè
Reprovació
En el torn de precs i preguntes dels 
ciutadans del ple de febrer del pre-
sent i davant les denúncies efectua-
des per la família Manyà  Casals, veïns 
del carrer Alfons Sala 79, la inicial 
manca de resposta i la passivitat de 
l’equip de govern del Bloc Olesà, així 
com la posterior falta de veritat i el 
tracte rebut per aquesta família, que 
no ha estat correcte ni en el fons ni 
en la forma, els regidors dels Grups 
Municipals ERC, Entesa, PxC, PP, 
PSC i CIU hem presentat al registre 
d’aquest Ajuntament una moció de 
reprovació al regidor del Bloc Olesà, 
Sr. Pere Planas. 
En la moció reclamem que el Govern 

Municipal del Bloc Olesà doni una res-
posta ràpida, personal i per escrit, a 
la petició efectuada pels veïns. 
Reclamem la reprovació del regidor 
de Territori i Urbanisme, Sr. Pere 
Planas, perquè va aconsellar aquests 
ciutadans que denunciessin l’Ajunta-
ment. Amb la moció volem reprovar 
la seva actitud en el ple celebrat el 23 
de febrer, així com en dies anteriors, 
per incompliment de la gestió que té 
atribuïda, per no dir la veritat sobre 
les actuacions fetes i per no donar 
un tracte correcte a uns ciutadans 
d’aquesta Vila que demanaven el seu 
suport i gestió. Demanem que se li 
revoqui la delegació de competències, 
per a aquest cas, per tal d’assegurar 

que la resolució del cas sigui assu-
mida directament per l’Alcalde. Per 
qualsevol dubte o aclariment, restem 
a la vostra disposició perquè pugueu 
contactar amb nosaltres i ampliar la 
informació.
Atentament, 
Mireia Monfort i Sòria, regidora d’ERC; 
Jordi Cornellas Illa, regidor de l’En-
tesa; Francisco Javier Fernández 
Giménez, regidor PxC; Jordi Manfre-
di López, regidor PP; Jaume Monné 
Dueñas, regidor PSC i Maria Mercé 
Jou Torras, regidora CiU

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

aquesta presència olesana al plató (55 
persones acompanyades per la regido-
ra de Participació Ciutadana, Montse 
Esparbé), es tanca una setmana en la 
qual Olesa i els olesans han estat pro-
tagonistes, dia a dia, en un programa 
que apropa la realitat de les diferents 
poblacions catalanes al conjunt del país. 
Durant tres dies (del 12 al 14 de març) 
el programa ha permès que milers de 
catalans puguin conèixer de primera mà 
les nostres tradicions, com La Passió, 
els Miquelets, l’oli d’Olesa, els nostres 
espais naturals, el Nucli Antic, les Ribes 
Blaves, Sant Salvador de les Espases, 
els nostres músics, la nostra història, 
els nostres “personatges”, com Joan 
Font o Daniel Sicart i la nostra activitat 
diària.
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Correu

Els "esquiadors" olesans  Foto: MN

Esquí
Ja s’acaba l’hivern i la neu, però tots 
aquells que han volgut han pogut gaudir 
del 32è curs d’esquí que ha organitzat el 
CMRO (Centre Muntanyenc i de Recer-
ques Olesà). Com ja és habitual, l’últim 
diumenge de gener i tots els de febrer 
es va a Arinsal (Andorra) i, depenent 
del nivell, s’hi imparteixen classes per a 
principiants o de perfeccionament tant 
d’esquí com d’snow. Si algú no vol fer el 
curs però vol anar a esquiar sense haver 
de patir pel transport i a uns preus molt 
assequibles, el centre els proporciona 
els forfaits i el lloguer de tot l’equip. A 
part de practicar un esport molt sa i 
complert, es gaudeix de la natura en un 
entorn preciós i, el més important, de la 
bona companyia dels qui volen passar 
els diumenges fent una cosa diferent i 
divertida.
El passat 26 de febrer, l’últim dia, va 
tenir lloc un dinar de germanor finançat 
pel centre i el sorteig de diversos regals 
per a tots els cursetistes. Esperem que 
l’any vinent tornem a tenir la vostra 
confiança. Moltes gràcies a tots.
Angel Morales i Angel Pérez

Un conegut amb corbata 
m’ha pispat la cartera
La meva muller i jo estem de sort: ja 
tenim Participacions Preferents. La nos-
tra caixa ens ha escollit i ha permès que 
poguéssim comprar aquest extraordi-
nari producte, és un favor que ens fan 
per ser clients de tota la vida, ja fa 65 
anys; ara en tinc 75. El nostre assessor 
bancari me n’ha fet una alabança plena, 
tot són avantatges, bon interès i, sobre 
tot, podré recuperar el meu capital en 
el moment que jo vulgui, li tinc tota 
la confiança, me’n refio. Nosaltres, el 
matrimoni, firmem tot el que ens posa 
sobre la taula i ens acomiadem amb 
somriures i copets a l’esquena, segur 
que avui la nostra caixa ens ha propor-
cionat una molt bona inversió.
Han passat dos anys i tinc necessitat 
de recuperar part del meu capital. El 
meu conegut amb corbata em diu que 
avui no em pot donar pas res, que torni 
d’aquí una setmana. Quedo estranyat 
però, quan torno passats vuit dies, que-
do petrificat. L’assessor em comunica 
oficialment que ara tenim el capital 
de las Preferents bloquejat a “Perpe-
tuïtat”, que la Comunitat Europea ha 
fet una inspecció als bancs espanyols 
i ha catalogat les Preferents com  a 
Producte Piramidal, “bassura”, i il·legal. 
Parlen amb el Banc d’Espanya, que no 
se n’havia adonat, i es veu obligat a 
bloquejar el trampós producte i, de 
passada, castigar 26 entitats que han 
propiciat l’absurd. Els bancs ho tenen 
clar, sense cap pudor passen el càstig 
als seus clients i, en conseqüència, es 
poden quedar amb tot el capital de les 
Preferents; ara i per primer cop, ens 
comuniquen que entremig de la lletra 
menuda del contracte firmat, hi ha una 
clàusula que legalitza l’enganyifa. 

Em sento enganyat, estafat, traït, 
robat, però per molt que protesto i 
m’enfado no en trec l’aigua clara. Pot 
ser que la misèria humana també hagi 
corcat aquestes entitats bancàries? Els 
afectats són, en un 90 %, avis d’entre 
65 i 85 anys, fet que demostra que 
els nois amb corbata i els seus bancs 
s’han cobert de glòria: una vergonya! 
En aquest moment, hi ha 1.000.000 
d’afectats a tota Espanya, dels quals 
300.000 a Catalunya i molts a Olesa. No 
sabem pas com en sortirem, d’aquest 
embolic que és l’estafa més gran, ras-
trera, de baixa estopa, traïdorenca, i 
molts adjectius més, que ha efectuat 
mai una entitat mitjanament seriosa a 
Espanya.
Penso que els avis hem col·laborat fer-
mament amb el nostre treball i amb els 
estalvis en fer prosperar la nació i en 
treure-la de la pobresa dels anys de la 
nostra joventut, hem criat fills i després 
néts i no ens mereixem que una míni-
ma part d’aquests ens paguin amb un 
tracte de caire corrupte. Esperem que 
el govern i els polítics deixin de fer-se 
fotos de color de rosa, es sensibilitzin 
i ens solucionin bonament aquest greu 
problema, on ens han posat aquestes 
entitats bancàries i els seus nois amb 
corbata.           
Jaume Francesch Solé

Agradecimiento
Queremos agradecer a la publicación 
08640 su compromiso social, por 
séptimo año consecutivo, con nues-
tra Asociación Pro Disminuidos Santa 
Oliva que cada año se materializa en 
la producción y distribución del calen-
dario con el objetivo de recaudar fon-
dos para nuestra asociación. En esta 
edición han escogido una colección de 
fotografías de algunos de los momen-
tos del “Esplai Espantaocells” para ce-

lebrar los 25 años de nuestra entidad. 
Agradecimientos a todo el equipo que 
ha hecho posible esto, especialmente 
a Bárbara y a Fernando, a todas las 
empresas, tiendas y entidades que han 
colaborado y a todas las personas que 
lo han adquirido. Gracias por continuar 
con nosotros.
Por otra parte, queremos destacar que 
Jorge García-Durán Bayona ha publica-
do un libro de poemas, Antología Mínima 
2009, que está a la venta en las libre-
rías Núria y Lleure y que los beneficios 
obtenidos a partir de la venta del libro 
serán destinados a nuestra asociación. 
Jorge, queremos agradecerte tu ayuda 
para con nuestro proyecto y, asimismo, 
queremos felicitarte por tu libro.
Associació Prodisminuïts Santa Oliva

El crèdit
És cert que per constituir una empresa 
va bé tenir una línia de finançament, 
però també és cert i està demostrat 
que molts negocis, en els quals el pro-
pietari ha estalviat prou per invertir 
en la seva obertura i no ha necessitat 
aquesta línia de finançament, encara 
que a curt termini els principis poden 
ser més difícils, a la llarga normalment 
funcionen millor i amb més beneficis 
per crèdit. A fi de comptes, no deixa 
de ser una dependència dins del balanç 
de l’empresa i, com a tal, disminueix el 
marge comercial i, per tant, els seus 
beneficis.
Joan Prat i Puig

Somriure
Un cop finalitzada l’activitat de la Cam-
panya del Somriure, i ara que ja han 
passat tres mesos de la Nit de Reis, 
volem agrair d’una manera molt es-
pecial la col·laboració que vam rebre, 
una vegada més, de Cal Vila, Embotits 
Montserrat, Forn Serra, Papers, Llibre-

ria Núria, Ardeco’s, El Casal, la Rosa de 
ca l’Oriol (gràcies, gràcies, gràcies!), 
a la Creu Roja de Martorell per totes 
les joguines noves, a Ca l’Aiguadé, 
Joguines Puig, al CAU i a l’Ajuntament 
d’Olesa. Gràcies també a la Maria Mercè 
i al Joaquim, esperem retrobar-vos l’any 
vinent. I també moltes gràcies a tots 
els olesans i olesanes que, un any més, 
van dur una joguina.
Volem felicitar-vos a tots per la quan-
titat i la qualitat de les joguines; cada 
any són més residuals aquelles joguines 
velles, brutes i fetes malbé que hem 
de llençar a les escombraries. Gràcies 
també per aquest gest de respectuosa 
solidaritat. Acabem com sempre, amb 
emoció: seguim pensant en tu i, un any 
més, ens n’hem sortit. Moltes gràcies 
a tothom.
Campanya del Somriure Olesa de 
Montserrat

Fallecimiento
Desde la Asociación de propietarios 
afectados por el Ares de Olesa de 
Montserrat, lamentamos el fallecimien-
to de uno de nuestros asociados, el Sr. 
Antonio Flores Caparrós, y queremos 
expresar nuestro pesar y acompañar 
en estos difíciles momentos a los fami-
liares y conocidos de nuestro querido 
socio, a quien recordaremos siempre.
Asociación propietarios afectados por 
el ARE

Carta a un amic malalt 
Després de parlar ahir amb tu, em sento 
obligada,  en honor a l’amistat, a envi-
ar-te aquesta missiva: els amics hi som 
per ajudar i deixar-nos ajudar. Quan ens 
fem grans, tots tenim les nostres man-
cances que hem d’assumir. Ja sé que 
això es fàcil de dir i difícil de complir. 
Cada dia que passa se’ns van limitant 
més les nostres activitats i això cou; 
et parlo així perquè, com tu ja saps, jo 
també en tinc experiència. 
Has de donar gràcies a Déu per tenir 
uns fills que comparteixen amb tu la 
teva maduresa, perquè ets una persona 
creient i això et dóna fortalesa. L’home 
és feble, Jesús cridava des de la creu: 
“Pare per què m’ha abandonat?”. Dius 
que reses molt, això és bo, no fa mal, 
alimenta l’esperit. Ja sé que després 
de llegir aquestes lletres em diràs: “sí, 
sí, molt bé, però continuo tenint dolor”, 
però durant el temps que has llegit la 
carta no has recordat que et fes mal 
res. Una abraçada ben forta.
Maria Mercè Boada

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comen-
taris, rèpliques i suggeriments d’interès 
general, respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret de pu-
blicar-les i resumir-les si és necessari. Els 
articles que no es publiquen en aquesta 
edició per falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a aquesta 
secció han de signar-se amb el nom i 
cognom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. 
S’han d’adreçar al tel: 635 810 173 o a 
l’a/e: periodic08640@hotmail.com
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L’agenda de l'abril
Diumenge 1
Representació de La Passió. A les 17.30 h, al teatre La Passió.

1ª Jornada de la Lliga local: 4t Trofeu Joan Gil. A les 10 h, al Camp de Tir 
Municipal Agustí Valls. Organització: Tir Arc Olesa  

Benedicció dels Rams i cantada per l’Escolania i Cor Jove. A les 12 h, a la Plaça 
Nova. Organització: parròquia Santa Maria.

Danses Olesa: taller de danses tradicionals dels Balcans i, seguidament, ball 
a peu de plaça. A les 18 h, a la Plaça Nova. Organització: l’Arrel Acció Cultu-
ral.

Concert de Setmana Santa a càrrec de l’Estudi XX-Cor. A les 18.30 h, a la 
parròquia Santa Maria. Organització: Col·lectiu Misteris.

Dilluns 2
Inauguració del campus de futbol sala de Setmana Santa. De 9 a 13 h, al pavelló 
Salvador Boada. Fins al 5 d’abril. Organització: Club Futbol Sala Olesa.

Dimecres 3
Missa dels Misteris. Presentació de la Ruta dels Misteris i ball de “La Moixigan-
ga” per l’Esbart Olesà. A les 20 h, a la parròquia Santa Maria. Organització: 
Col·lectiu Misteris.

Dijous 5
Missa del Sant Sopar cantada per l’Escolania i Cor Jove. A les 20 h, a la par-
ròquia Santa Maria.

Divendres 6
Commemoració de la Mort de Jesús cantada per la coral Santa Maria i concert 
a càrrec de la soprano Alba Bohigas. Seguidament, Via Crucis al voltant de 
l’església. A les 18 h, a la plaça Nova i a la plaça de la Cendra. Organització: 
parròquia Santa Maria i Portants del Sant Crist. 

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

Dissabte 7
Mercat ecològic i de pagès. De 9 a 14 h, a la plaça de la Sardana. Organitza-
ció: Revolució Verda.

Vetlla pasqual cantada per l’Escolania i Cor Jove. A les 22 h, a la parròquia 
Santa Maria. Organització: parròquia Santa Maria.

Diumenge 8
Missa pasqual amb els infants de la catequesi. A les 12 h, a la parròquia Santa 
Maria. Organització: parròquia Santa Maria. 

Dijous 12
Escola de pares i mares. Xerrada col·loqui: “Hàbits i rutines”, a càrrec d’Esther 
Domínguez. Per a famílies amb fills de 0 a 3 anys. A les 15.30 h, a la llar d’in-
fants Taitom. Organització: llar d’infants Taitom i serveis educatius Cavall de 
cartró. Cal inscripció prèvia.

Segon cafè-tertúlia, obert a totes les dones d’Olesa. A les 18 h, a la Teixidora. 
Organització: regidoria de Benestar social, Departament d’Igualtat.

Divendres 13
Conferència amb l’odontòloga Ariadna Carrera Pujol. A les 18 h, a la Comunitat 
Minera Olesana. Organització: Ariadna.

Inauguració de l’exposició sobre els 25 anys de La Passió. Al teatre La Pas-
sió.

Presentació del llibre “El romanço d’Anna Tirant”, de Josep Pedrals. A les 
19 h, a la Biblioteca.

Dissabte 14
Representació de La Passió. A les 17.30 h, al teatre La Passió.

Teatre: “2.0 Enganxats a la xarxa”, a càrrec de la companyia La Farsa. A les 
22 h, a la UEC d’Olesa.

Diumenge 15
Representació de La Passió. A les 10.15 h, al teatre La Passió.

Aplec popular al Puigventós. Sortida: a partir de les 9.30 h, a l’aparcament del 
pavelló poliesportiu Salvador Boada. Esmorzar popular i activitats. Organitza: 
AMPA Escola Puigventós.

2ª Jornada de la Lliga local: 4t Trofeu Joan Gil. A les 10 h, al Camp de Tir 
Municipal Agustí Valls. Organitació: Tir Arc Olesa 

Teatre: “2.0 Enganxats a la xarxa”, a càrrec de la Companyia La Farsa. A les 
18 h, a la UEC d’Olesa.

Dilluns 16
Curs “Les claus per convertir una idea en negoci”. De 10 a 13 h. Cal inscripció 
prèvia. Organització: Servei de Promoció Econòmica.

Hora del conte: “LLetraferits”, amb Sandra Rossi (per a menors de 3 anys). 
Places limitades. Inscripcions a la Biblioteca a partir del 10 d’abril. A les 18 
h, a la Biblioteca. 

Inauguració de l’exposició “Després de l’ESO Q?” dins de la Setmana de l’Ori-
entació Acadèmica i Professional. Fins al 20 d’abril. Organització: Servei de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament.

Dimarts 17
Inauguració de l’exposició de fotografies “Montserrat, una visió molt especial”, 
del fotògraf Joan Garcia. Fins al 8 de maig. A la Biblioteca.

Inauguració de la Setmana de l’Orientació Acadèmica i Professional, a càrrec 
de l’alcalde Salvador Prat. A les 18.30 h, a la Casa de Cultura.

Taula rodona: “Després de l’ESO Q?”, oferta formativa d’Olesa, a càrrec de 
la directiva, la coordinació i la pedagogia dels centres educatius del municipi, 
Escola d’adults i Programa de Transició Escola-Treball (TET). A les 19 h, a la 
Casa de Cultura. 
                                           
Nit d’òpera al Casal: “Rigoletto”, de Giuseppe Verdi. Retransmissió en directe 
des de la Royal Opera House de Londres. A les 20.30 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal.

Dimecres 18
Xerrades informatives de les universitats i els graus. Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC): especialitats tecnològiques a les 10.15 h, Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB): especialitats científiques i biocientífiques, i 
Universitat de Barcelona (UB): especialitats humanístiques, socials i artístiques 
a les 11.45 h. A càrrec de docents de les diverses universitats. A la Sala de 
Plens de l’Ajuntament.
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Presentació del llibre de poesia “3”, de l’autor olesà Miquel Àngel Arrufat. A 
les 19 h, a la Biblioteca.

Dijous 19
Parlem amb Ramon Solsona, autor de L’home de la maleta, premi Sant Jordi 
2010. A les 19 h, a la Biblioteca.

Curs “Les claus per convertir una idea en negoci”. De 10 a 13 h. Cal inscripció 
prèvia. Organització: Servei de Promoció Econòmica.

Xerrada: “Vull fer un voluntariat!”, a càrrec de Nexes Interculturals de Joves 
per Europa. A les 18 h, a la Casa de Cultura.

Divendres 20
Hora del conte: “Posem-hi poesia”, amb la narradora Pepa Llobet. A les 18 
h, a la Biblioteca.

Xerrada: “Treballar o fer pràctiques a l’estranger”, a càrrec d’Elisabeth Pinyol, 
tècnica de Joventut i Irene Nadal, tècnica del TET de l’Ajuntament d’Olesa. A 
les 18 h, a la Casa de Cultura.

Taller de pastisseria per a la convivència. A les 18.30 h, a l’Escola Municipal 
d’Arts i Oficis. Cal inscripció prèvia a Cal Mané. Organització: Ajuntament.

Conferència: “La Biblioteca de Montserrat. Un espai de cultura al llarg dels 
segles”, a càrrec de Damià Roure, monjo i bibliotecari de Montserrat. A les 19 
h, al Saló de Sessions de l’Ajuntament. Organització: Arxiu Parroquial d’Olesa 
i Arrel Acció Cultural.

Dissabte 21
Concurs de coques amb xocolata i animació per a la quitxalla. A les 17 h, a 
la Plaça Catalunya. Organització: Ariadna. Cal inscripció prèvia a l’associació, 
els dimecres de 17 a 20 h.

Roda d’esbarts Catalònia: ballada infantil i juvenil de l’Esbart de Granollers, 
Dansaires Tiorbins de Sant Andreu de la Barca, Dansaires de l’Hospitalet i 
l’Esbart Olesà. A partir de les 16 h, al Parc Municipal. Organització: Esbart 
Olesà.

Jazzcasal amb Jordi Farrés i Vicenç Solsona. A les 22 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal.

5ª custusigniada. Tabalada, a les 22.30 h; concert jove, a les 23 h. Al pati de 
la Casa de Cultura. Organització: Colla de Diables Custus Ignis i Departament 
de Joventut.
 
Presentació del llibre “Guia excursionista. Olesa de Montserrat i entorns”, de 
Joan Soler. A les 19 h, a la Comunitat Minera Olesana.

Diumenge 22
Teatre: “La casmia de l’home feliç”, per Zum-Zum Teatre. A les 17.30 h, al 
teatre El Casal. Organització: La Xarxa d’Olesa.

Ballada de sardanes de Sant Jordi, amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 19 h, a la 
Plaça de la Sardana.

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

Teatre: “2.0 Enganxats a la xarxa”, a càrrec de la companyia La Farsa. A les 
18 h, a l’UEC d’Olesa.

Dilluns 23
Tallers infantils, lliurament del Premi Sant Jordi 2012. Tastets de música i de 
la nostra cuina, a càrrec de l’Escola Municipal de Música  i els restaurants 
Olea, Cal Tallon, Cal Caspe, L’Olivera i Café del Teatre. Parades de llibres i 
signatures a càrrec de diferents autors locals. A partir de les 17 h, a la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay i al Parc Municipal. Organitació: Ajuntament amb la 
col·laboració de comerços i entitats de la vila.

Lliurament del 20è Premi Sant Jordi Infantil i Juvenil de conte i narració breu 
en català. A les 18:30 h, al Parc Municipal.

Dijous 26
Concurs de composició i concert de combos (adults). A les 19 h, a l’audito-
ri i al pati de la Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal de Música 
d’Olesa.

Divendres 27
Ofrena floral a la Mare de Déu de Montserrat. A partir de les 10 h, a la parrò-
quia Santa Maria. Organització: Col·lectiu Montserrats.

Missa en honor a la Mare de Déu, cantada per l’Escolania i Cor Jove. A les 19.30 
h, a la parròquia Santa Maria. Organització: Col·lectiu Montserrats.

Club de lectura: “Temps difícils”, de Charles Dickens. A les 18.30 h, a la Bi-
blioteca.

Divendres 27
Club de lectura general “Si una nit d’hivern un viatger”, d’Italo Calvino. A les 
18.30 h, a la Biblioteca.

Xerrada: “Estat d’ànim i la salut”, a càrrec de la psicòloga Rut Fernández 
Carrera. A les 19.30 h, a l’UEC. Organització: UEC.

Dissabte 28
Marcel Gros amb l’espectacle “La gran Aventura”. A les 22 h, al teatre El Casal. 
Organització: Butaka Olesa.

Diumenge 29
Cinema infantil: “Arthur i la venjança d’en Maltazard”. A les 17 h, al teatre El 
Casal. Organització: El Casal.

Festa de la sardana i del ball de saló “Sardaball”. A les 18 h, a l’UEC. Organit-
zació: ACF Olesa Sardanista i UEC Olesa.

Cineclub “Cuatro minutos”. A les 18 h, al teatre El Casal. Organització: El 
Casal.

Paella popular dins la celebració del 50è aniversari dels gegants d’Olesa de 
Montserrat. A les 19 h, al Local dels gegants, a la plaça dels Països Catalans 
(La Central).

Dilluns 30
Campionat provincial i Vila d’Olesa aire lliure. A les 9 h, al Camp de Tir Muni-
cipal A. Valls. Organització: Tir Arc Olesa.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats 
i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable per 
alteracions dels programes o de canvis d’última hora.
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Guaita!

08640

La pubilla de l'abril

Griselda Sanahuja Escribà té ara 33 anys i és treballadora social. Actualment realitza la 
seva activitat a la Residència Santa Oliva. La Griselda, que en aquesta ocasió va vestida 
de pubilla, forma part del grup de ball de l’Esbart Olesà, però col·labora també a la 
Passió, i de fet amb aquelles entitats que defensen la cultura i les tradicions catalanes. 
I és que juntament amb Catalunya, aquestes son les seves grans passions. Una pubilla 
vestida de pubilla, per un mes d’abril, a Olesa on les tradicions marquen el calendari 
lúdico-festiu. La Griselda segur que es perd poques d’aquestes activitats.

 
Foto: 08640

08640

Encara llueix a Olesa aquest cartell del PlanE, l’enèsima referència a Olesa d’una 
crisi que castiga sobretot al ciutadà. Un cartell potser innocent però ja integrat al 
paisatge urbà (ubicat a un lateral del Mercat Municipal) que mostra una realitat 
massa comuna els darrers anys: l’ús del diner públic per despeses prescindibles 
o, sent suaus, discutibles. O com justifica algú que totes i cadascuna de les obres 
pensades per reactivar l’economia i l’ocupació i incloses en el PlanE haguessin d’anar 
necessariament acompanyades d’un gran cartell que ho anuncies. A Olesa se’n van 
fer vint-i-una, a aquest pla s’hi podia sumar qualsevol ajuntament espanyol, facin 
càlculs! Per cert, sent rigorosos, enlloc posava que el cartell hagués d’estar tres 
anys recordant aquella inversió.

 
Foto: 08640
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Esport olesà

Olesa amb el Barça Foto: MP

Taekwondo
El passat 26 de febrer, el Taekwondo 
Gimsal va participar en el Campionat 
de Catalunya Infantil de Competició que 
es va realitzar al poliesportiu La Mar 
Bella, a Barcelona. En total, van parti-
cipar-hi sis competidors que van obtenir 
dos ors i dos bronzes: Adrià Coslado, 
tercer classificat; Alex Pozo, tercer clas-
sificat; Joel Pastor, primer classificat; 
Judith González, quarta classificada; 
Kevin Montes, primer classificat i Marc 
Serret, quart classificat.

Marató
El passat diumenge 25 de març es va 
disputar la Marató de Barcelona amb 
la participació d’atletes del CAO i del 
Triatló Olesa. Aquests són les posicions 
finals dels olesans: David Bernardo Sa-
banes (147è), Josep López Pérez (410è), 
Jose María Ortiz Alonso (589è), Rafael 
Valencia Zapater (685è), Jordi Llauradó 
Vallvé (1159è), Feliciano García Bau-
tista (1703r), Antoni Martin Bacarisas 
(2800è), Enric Vicente Andrés (3161r), 
Javier Medina Díaz (4202n), José Iz-
quierdo García (4247è), Esteve Genís 

Díaz (4640è), Alberto Bautista de Hoz 
(5050è), Ana Ruiz Castro (5226a), José 
Granada Toledano (6516è), Antonio 

Agut Domènech (6678è), Toni Torres 
Alvarez (8318è), Miquel Puig Belmon-
te (9696è), Juan Carrique Pamiès 
(13399è) i per últim, Gaspar Viñau Gil, 
a la 16154a posició. Enhorabona a tots 
els participants!

Hoquei patins
El passat 3 de març, els equips d’escola 
i d’iniciació del Club Olesa Patí van ser 
convidats per l’equip d’hoquei patins del 
FC Barcelona al Palau Blaugrana, per 
realitzar un petit partit durant el des-
cans del partit de lliga que enfrontava el 
Barça amb el Vilanova. Els nens i nenes 
del club van poder compartir una estona 
amb els jugadors del considerat millor 
equip del món, van aconseguir autò-
grafs i retractar-se amb els seus ídols. 
Va ser tota una experiència poder jugar 
amb una pista de les característiques 
del Palau Blaugrana.
Per altra banda, cal remarcar la segona 
fase excel·lent de l’equip aleví d’hoquei, 
ja que ha acabat la primera volta sense 
perdre cap partit i amb moltes perspec-
tives per classificar-se per la fase final 
de la Copa Federació. D’altra banda, 
l’equip femení de 2ª Catalana també 
està realitzant una gran temporada i 
té moltes possibilitats de pujar de ca-
tegoria la propera temporada.
Aquest any, el club arriba als 10 anys de 

L'especialista
El periòdic 08640 i el Centre Mèdic 
Integral d’Olesa posen a disposició 
dels lectors, un nou servei anomenat 
“El metge respon” on els especialis-
tes del centre atendran les consultes 
que ens adreçeu al correu electrònic: 
periodic08640@hotmail.com

Pregunta: He començat a corre fa 
uns mesos i ara que estic  agafant 
forma, m´ha començat a fer mal el 
taló i la planta del peu, no m´havia 
passat mai i porto un mes que cada 
cop va a pitjor. Què puc fer?
Martíu F.P.
Resposta: Sol passar al forçar, que 
ens puguem lesionar accidentalment 
o bé que algun petit defecte a la 
nostra manera de corre ens pugui 
provocar alguna lesió inflamatòria. 
Sobretot a la cama i al peu. Al taló 
hi ha varies estructures que poden 
provocar dolor al corre. Sovint hi ha 
un problema en la manera de trepit-
jar que provoca dolor i que a mesura 
que passen els dies empitjora. No es 
bo aguantar el dolor tants dies, pot 
empitjorar el procés. Així que hauries 
de reduir o parar l´activitat i visitar 
al podòleg, ja que t´ajudarà a trobar 
un diagnòstic del que et passa i així 
tractar-ho.
Dr. Marc López, podòleg

P: Tengo 40 años y desde hace un 
tiempo, noto los dientes flojos, y 
he perdido alguna pieza. Me cepillo 
los dientes una vez al día, por la 
nochenormalmente. A que puede 
ser debido? 
Salvador D.G.
R: Esto puede ser debido a la enfer-
medad de las encías, lo que provoca 
el sangrado de las mismas y causa 
movilidad de las piezas dentales, por 
lo que se ve afectada la vida diaria 
del individuo. La persona se ve im-
posibilitada de realitzar una correcta 
masticación y no puede sonreir con 
naturalidad. Por lo que se recomien-
da hacer visitas periódicas al den-
tista para evaluar y tratar tanto los 
dientes como lasencías, ya que éstas 
conjuntamente con el hueso son las 
responsables de la sujeción de las pi-
ezas dentales en su lugar. Es mucho 
más fàcil vivir con dientes fijos que 
con dentadures postizas.
Dra. Miguelina Pimentel, odontòloga

08640 Els lluitadors olesans Foto: XB
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Empreses i serveis
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Italia en Olesa
En el bar Sant’Anna puedes pedir café 
espresso, cappuccino, pizzas artesanas, 
piadinas rellenas, además de los produc-
tos nacionales. Cada domingo puedes 
acompañar tu vermut con un aperitivo 
diferente. Para probar el gusto italiano, 
acércate al Parc de l’Estatut, 8.

Nova imatge
El centre d’estètica ofereix per aquest 
mes d’abril, un 20 % de descompte en 
tots els serveis els dilluns i els dimarts 
per a tots els que certifiquin la seva 
condició d’aturats.

Unió
Quatre immobiliàries del poble s’han 
agrupat per formar l’Agrupació Immo-
biliària d’Olesa. Es tracta de Finques 
Olesa, Finques Rax, Mon Urbà i Paniello 
Finques. El seu objectiu és oferir un mi-
llor servei, assessorament i suport humà 
per vendre pisos o cercar un habitatge 
de lloguer o de compra a partir de la 
seva experiència i serietat. Els telèfons 
de contacte són: 661 281 371, 652 906 
167, 687 809 871 i 608 283 589.

Regal
La Perruqueria Laura ofereix la targeta 
“Cada 5 serveis, 1 de regal” amb la qual 
pots triar hidratació intensiva, tallat de 
cabell, manicura completa o depilació 
facial. Per a més informació, apropa’t a 
l’Av. Francesc Macià, 90, o truca al tel: 
93 742 7070.

Llibre
Per Sant Jordi, sortirà a la venda un nou 
llibre a Olesa, escrit per en Joan Soler Gi-
ronès, guanyador del Premi Recerca Vila 
d’Olesa 2010 a la categoria estudiants. 
Es tracta de la Guia excursionista. Olesa 
de Montserrat i entorns, una guia de 20 
itineraris pel terme municipal d’Olesa 
amb uns 65 km acumulats de recorre-
gut i diverses escales de dificultat i de 
distància. L’obra conté més d’una desena 
de panoràmiques del paisatge i molta 
informació natural, cultural i històrica 
dels elements que es poden trobar al 

llarg dels itineraris, com fonts, ermites, 
masies, etc. amb la idea de documentar 
el senderista en el seu recorregut. Es 
presentarà el dissabte 21 a la Comunitat 
Minera Olesana.

Inauguració
El passat divendres 23 de març va obrir 
el centre d’oftalmologia del Dr. Xavi 
Valldeperes, amb un acte d’inauguració 
al qual va assistir molta gent d’Olesa. A 
partir del dilluns 26 de març va comen-
çar l’activitat professional al centre. Si hi 
estàs interessat o per a més informació, 
truca al tel: 93 020 8500, contacta al 
mail: info@oftalmologiavalldeperas.cat 
o apropa’t al carrer Lluís Puigjaner, 9.

Salvem els contes 
A la biblioteca d’Olesa es teatralitzen 
contes per a tots els nens que hi vul-
guin assistir de forma totalment gratuïta. 
Aquestes representacions s’han quedat 
sense suport econòmic per cobrir la tota-
litat del seu cost; necessiten de recursos 
externs als fons públics i desapareixeran 
si no ho evitem. Es lliura accés a la cultu-
ra pel col·lectiu més important: els nens. 
Si voleu col·laborar-hi, l’enllaç amb més 
informació és: https://www.teaming.net/
salvemelscontesdelabiblioteca

Botiguers
Per Sant Jordi, l’Associació de Botiguers 
i Comerciants d’Olesa farà la inaugura-
ció de la seva pàgina web, on es podrà 
trobar tot un seguit d’informacions sobre 

la seva fundació i aquests bons resul-
tats serien una bona cloenda de la tem-
porada. Si voleu més informació sobre 
les activitats del club, podeu consultar 
el web: www.clubolesapati.com

PandaRaid 2012
L’olesà L luís Costa i la copilot 
d’Ullastrell, Marta Domenech, tanquen 
la seva experiència a la Panda Raid 
2012 amb un regust agredolç. I és que 
problemes mecànics al seu Seat Panda 
van obligar-los a abandonar la compe-
tició solidària a la 5ª etapa, però tot i 
així els integrants del Kakatuasport van 
poder gaudir d’una experiència única 
per terres africanes. De fet més enllà 
de la classificació final (43), la prova 
destaca pel seu caràcter solidari (cada 
equip ha de lliurar 20 kilos de material 
escolar) i el companyerisme entre els 
equips participants.

la dinàmica del comerç local, a més d’un 
espai destinat a una borsa de treball. 
Podeu enviar les vostres ofertes i de-
mandes a: info@olesacomerciants.cat 
per mail o al tel: 93 775 7928 i al fax: 
93 775 7929.

Fibromiàlgia vs fatiga 
crònica
L'Institut de Teràpies Holístiques ofe-
reix un cicle de tallers, d'abril a juny, 
amb sessions terapèutiques adaptades 
per aquelles persones que cursen amb 
fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crò-
nica. L'objectiu és donar eines efectives 
per entendre i afrontar la progressió 
de la malaltia adoptant una actitud de 
vida saludable. Per a més informació: 
ITH, Plaça Catalunya 24, 1er. 3a, Dra. 
Montserrat Fonts, tel: 633 820 119.
 
S'acosta l'estiu
El Centre Mèdic Integral d'Olesa, posa 
en marxa la campanya "Prepara el teu 
cos per aquest estiu", amb la nova espe-
cialitat d'estètica amb preus especials. 
Igualment, tenim la campanya gineco-
lògica i urològica, aprofita les nostres 
ofertes!

Segon llibre
El jove emprenedor olesà Pau Garcia-
Milà ha publicat recentment el que és 
ja el seu segon llibre Optimismamente 
(Ediciones Espasa). Després de l’èxit 
assolit amb Està tot per fer (Platafor-
ma Editorial), que ha arribat a la 4a 
edició, a Optimismamente, Garcia-Milà 
defensa que “la forma més constructi-
va d’enfrontar-se a la vida és des d’un 
punt de vista optimista, darrera el qual 
sempre s’hi amaga l’èxit”. En aquesta 
ocasió, el pròleg del llibre és de l’humo-
rista Andreu Buenafuente i l’epíleg és de 
Carles Alcolea, impulsor de la Fundació 
Fenexy. El co-funadador d’EyeOs també 
és noticia en convertir-se en el primer 
olesà en fer una intervenció al Parlament 
Europeu i per ser nomenat recentment 
vicepresident de l’AIJEC, l’Associació 
Independent de Joves Empresaris de 
Catalunya.

Costa, a l'arribada d'Essaouira   Foto: MD



14 08640

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

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

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

Doy clases de guitarra para 
cualquier persona a cualquier 
nivel. Prácticas dinámicas y 
económicas. Tel: 666 768 207 
(Alberto).

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

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

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

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

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

Se ofrece carpintero, instala-
dor de parquet, restauraciones 
de muebles antiguos y pintor 
de interiores. Tel: 634 187 961 
(Carlos).

Señora seria, responsable, or-
denada y dinámica, con muchas 
ganas de trabajar se ofrece para 

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

Chica busca trabajo con experi-
encia de limpieza o para cuidar 
personas mayores, de interna o 
externa, por las noches o fines 
de semana, o también por horas. 
Tel: 663 662 015.

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

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

Chica busca trabajo de limpieza o 
para cuidar personas mayores, de 
interna o externa, por las noches 
o fines de semana. Tel: 663 662 
015.

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

Sóc una senyora de 49 anys i, si 
no tens temps de fer les coses 
de la casa, jo et puc ajudar. Tinc 
molta experiència, també amb 
els nens. Tel: 680 819 333 (Maria 
Àngels).

Immobiliària
Local en alquiler en el centro, cer-
ca del Ayuntamiento y del CAP, 
totalmente equipado, ideal tienda, 
y local en venta o alquiler en la 
mejor zona de Martorell, equipa-
do, apto cualquier negocio. Tel: 
629 386 117.

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

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

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

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

Es ven pis de quatre habitacions al 
costat de dos escoles i un institut. 
Meravelloses vistes a la muntanya 
de Montserrat. També es pot llo-
gar. Tel: 630 481 474.

Manresa centre, lloguer d’aparta-
ment moblat, una habitació gran i 
tot independent, cuina equipada, 
finca amb ascensor, videoporter. 
Acabats de qualitat, molt acolli-
dor. Preu: 385 € + deixalles. Tel: 
619 042 495.

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

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

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

Se alquila plaza de parking, 60 €, 

en la calle Metge Carreras (zona 
Lidl). Tel: 644 263 354.

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

Vendo plaza de parking en la calle 
Barcelona (Parc de l’Estatut). In-
teresados, contactar con Lorena 
al tel: 658 332 756.

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

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

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

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

Vendo leña económica. Tel: 659 
660 258.

Fora trastos. No acumulis trastos, 
ni nous ni vells. No llencis res, 
ho recollim gratuïtament. Tel: 
619 042 495, 93 869 6273; a/e: 
info@foratrastos.cat

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules 
a periodic08640@hotmail.com o 
al tel. 635 810 173. El periòdic no 
es fa responsable de possibles 
canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si es 
volen repetir, s’ha d’enviar una 
sol·licitud.



1508640

Per molts anys !

08640

Adriana Morraja Mostazo (16), Alba Cano Bañales (11), Alba Morral Antón (15), Alexey Nurislamov (9), Angeles Valdivia Sánchez (75), Anna Arjona Poquet (8), An-
tònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armengou Segura (20), Carme Jorba Picañol (64), Carolina Suriñach 
Roca (33), Cinta Alcon Franch (18), Conchi Marco Parra (52), Daniel Terradas Ricard (86), David López Peláez (28), Diana López (23), Encarna Peláez Montes (54), 
Enric Bernardó Grattesat (39), Eusebio García Romero (79), Eva Cano Bañales (17), Eva Diago (30), Fèlix Carreras i Gironés (55), Ferran Martínez Muñoz, Francisco 
Cèspedes Tena (42), Francisco Mostazo (70), Gemma Casulla (36), Goretti Cela Tomàs (20), Gregorio Montoya Salas (66), Ingrid Pascual Reyes (15), Isa Fernández 
(30), Isaac Casanovas Resina (32), Javier Roda (25), Jessica García Sabarit (30), Jesús Flores Segovia (19), Joan Daví Tomàs (44), Joan Vilà Bobé (27), Jordi Ca-
baller (37), Jordi Caballol (37), Jordi Morelló López (30), Jordi Térmens López (40), José García Aranda, Josep Morraja Domingo (49), Josep Amores Guevara (48), 
Josep Campmany Jané (63), Josep Campos (66), Juan José Gasch Millán (71), Juan Muñoz Martin, Juanita Fernández Segura (71), Júlia Térmens Agut (14), Julieta 
Speranza (37), Laura Díaz Muñoz, Laura Escayola Escamilla (16), Laura Pérez Puig (36), Laura Romero Ropero (17), Leandro Taravilla Alcántara (72), Lluïsa Gutiér-
rez Ramírez (44), Marc Altarriba Taravilla (17), Marc Tarrazona Closa (17), Maria Angels Pérez (52), María José Barroso (35), Maria Pous Martorell (26) Maria Pujol 
Fernández (18), Marta Comellas Alert (36), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó (62), Melció Molina (81), Melina Fraile Avalos (21), Mercè Jorba Climent (73), 
Miguel Moreno Gómez (16), Miquel Perpinyà Torregrosa (68), Montse Pastor Castells (47), Neus Pérez Manyà (21), Nicole Cera (10), Noèlia Quesada Carrique (21), 
Núria Artola González (53), Núria Flores Soler (18), Pedro Vázquez Pérez (39), Pep Vilà Paltor (36), Pepita Garrucho (70), Pere Vázquez Pérez (39), Pilar Márquez 
Tirado (74), Raquel Amador Teruel (36), Renato Marzano Arcarons (24), Ricard Bernades Agüero (22), Rocío Galindo Olmo (15), Roger Forn (15), Roger Sequera 
Galobart (13), Rosa Llorens Laria (72), Rosalía Reyes Ruiz (75), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (37), Vicenç Tarrazona Rodríguez (56), Vicente Cocinero Muñoz 
(52), Xavier Martínez Tomàs (19).

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