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Crida a les urnes
Els olesans i olesanes majors de 18 anys tenen l’oportunitat aquest
proper 22 de febrer de participar, de forma activa, en la presa de
decisions sobre el futur del seu municipi. El gest necessari és simple
i s’exerceix sovint cada 4 anys: introduir la butlleta en alguna de les
meses electorals que s’habilitaran i restaran obertes de 9 del matí
a 8 del vespre. Simple, malgrat que requereix una reflexió sobre
el sentit del vot, però transcendent. I no perquè la consulta sigui

vinculant, no ho és, ni la llei ho permet, ni perquè les qüestions
plantejades formin part d’un debat latent al carrer, sinó que ho és
perquè es produeix en un moment social que la societat olesana
catalana i espanyola afronta, en el qual s’anima una voluntat majoritària de la ciutadania a participar més activament en la presa de
decisions, a responsabilitzar-se de les mateixes i a fiscalitzar l’acció
dels representants electes. (segueix a la pàgina següent)
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Editorial

Està bé que els caricaturistes ridiculitzin
a tothom i a qualsevol, s'ofengui qui
s'ofengui?
L’atac a les oficines del setmanari satíric
francès Charlie Hebdo, que va deixar
12 morts, va generar (i encara genera)
un intens debat en diversos àmbits.
La qüestió que es vol plantejar és si
es coneix on és el límit que permet la
llibertat d’algú sense envair la d’algú
altre. El dret a la llibertat d'expressió
s’esmenta en l'article 19 de la Declaració
dels Drets Humans i està reflectida en la
majoria de les constitucions dels estats
democràtics. Segons la Convenció Americana sobre els Drets Humans, l'exercici
de la llibertat d'expressió no pot estar
subjecte a prèvia censura, però sí a
responsabilitats ulteriors, les quals han
d'estar fixades per la llei i són necessàries per assegurar el respecte als drets,
la reputació dels altres i la protecció de
la seguretat nacional, l'ordre públic, o
la salut o la moral públiques.
La revista francesa, a més de publicar
continguts problemàtics i potser discriminatoris, també recull burles a totes
les religions i a tots els estaments del
poder. Dir, per tant, que es tracta d'una
publicació discriminatòria, no seria cert,
encara que afirmar que tot el seu contingut és acceptable (o que hauria d'estar
lliure de crítica) també seria equivocat.
Heus aquí la qüestió central del debat.
Partim de la base que cap llibertat, ni
tan sols la d'expressió, és absoluta; per
tant, està limitada pels drets i llibertats
de tots els altres, és a dir, que és un
dret que s'acaba quan perjudica els
drets de la resta. De totes maneres,
aquest límit de la llibertat d'expressió
mai pot consistir en la censura pròpia ni
en la legislació a fi d’intentar acotar el
dret d'informar o expressar una opinió.
Convindria fer el debat de l'autoregulació dels professionals de la informació i
dels propis mitjans de comunicació, una
manera que cada treballador del sector
de la premsa adquireixi un compromís
ètic i que aquest sigui reconegut pels
ciutadans i lectors.
Al cap i a la fi, l'atemptat contra la
revista no té justificació. Per això, la
discussió ha de fer-se en diferents escenaris i ha de plantejar una distinció
entre autoregulació i autocensura, i s’ha
de tractar de traçar un full de ruta en
el qual es consideri, en aquest cas, la
caricatura com un gènere amb les seves pròpies regles, basades sempre en
l'humor. Sentit comú, equilibri, responsabilitat, veritat, límits, drets, llibertat
de premsa són paraules que defineixen
el periodisme, però que han de ser mereixedores de debat i reflexió en aquest
món tan dinàmic en què vivim.
Bon Carnestoltes per tothom!
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Això passa al poble

(ve de portada)
I és precisament ara, en un any
en què finalment confluiran les
eleccions municipals, les catalanes i, segons s’especula, potser
també les espanyoles, quan a
Olesa podrem votar no només
sobre la composició dels diferents
parlaments o consistoris, sinó
també sobre el desenvolupament
urbanístic del municipi.
Les preguntes finalment autoritzades són dues: “Els terrenys del
camp de futbol d’Olesa de Montserrat tenen una qualificació urbanística que permet construir-hi
habitatges (socials). Voleu que es
preservin aquests terrenys per a
ús exclusiu d’equipaments?” i “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. Voleu que en el futur el
planejament urbanístic municipal
mantingui aquesta qualificació
d’agrícola al pla de Can Llimona?”.
L’Ajuntament farà una bustiada a
les llars olesanes perquè tots els

veïns disposin de la informació
pertinent sobre com exercir el
dret a vot, i dels àmbits sotmesos
a consulta. Una informació que
ha de ser veraç, neutral i el més
extensa possible, fet indispensable perquè respongui als anhels
d’empoderament ciutadà.
En aquesta tasca hi participaran,
en major o menor mesura, els
partits polítics olesans, perquè
malgrat manifestar els beneficis
que aporta la democràcia directa,
no tots han coincidit amb la idoneïtat de les preguntes triades i,
per tant, no tothom farà campanya per mobilitzar la ciutadania
i senyalar, al seu entendre, els
beneficis i problemes d’una i altre
opció. Al tancament d’aquesta
edició encara cap partit ha anunciat un acte de campanya per
defensar la seva postura, però si
ho preveu fer el Bloc Olesà-EUiA,
impulsor de la consulta.
Sigui com sigui, ara ja només està
en mans dels olesans i olesanes
decidir si en un futur el pla de
Can Llimona ha de continuar sent
una zona agrícola, o si al camp
de futbol s’hi podrà construir

quelcom que no sigui considerat
equipament. Irònicament, no es
podrà votar sobre si retirar o no
l’ARE de Vilapou (l’única pregunta inclosa al programa electoral
del govern), per la negativa del
Consell de Ministres que entén
que no són competències pròpies
dels olesans i olesanes. Aquesta
decisió l’haurà de prendre el ple
de l’Ajuntament.

Atenció, obres!

Continuen les obres al carrer
Calvari d’Oleasa. A punt de finalitzar la primera fase, entre Anselm Clavé i fins Benet Margarit,
ja es planifica la continuïtat de
les obres al tram entre Anselm
Clavé i la riera de San Llimona,
així com a Travessera Calvari i
Duc de la Victòria. Consisteixen
en convertir aquests carrers en
plataforma única, amb una fisonomia semblant als laterals de
La Rambla, i arranjar el malmès
clavegueram. També continua
l’arranjament de la plaça Nova i
la plaça de la Cendra després de
que s’aturessin temporalment a
l’espera de desbloquejar un trà-
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mit burocràtic amb Endesa. Les
obres que ja finalitzen aquests
dies són les del carrer Vall d’Aran,
entre carrer Argelines i l’Institut
Daniel Blanxart, i que han consistit en l’ampliació i asfaltat d’un
dels carrers que connecta el nucli
urbà amb el barri de Les Planes.
Una intervenció llargament reivindicada i que ha de permetre
també desviar les aigües pluvials
que, sovint, en cas de tempesta,
dificulten el pas i el trànsit per
un tram de carrer que ja està
molt malmès. Una actuació que
ha coincidit en el temps amb la
creació d’un nou aparcament
públic amb capacitat per aproximadament 80 vehicles i dues
places per a autobusos en el solar
municipal ubicat entre els carrers
Empordà i Priorat, a tocar del pavelló municipal de bàsquet, i que
properament estarà a disposició
de tots els veïns. Precisament,
aquest mes de febrer està previst
que comenci la segona fase de
les obres del pavelló de l’escola
Sant Bernat, que consistirà, entre
d’altres, en la construcció de les
graderies, de més vestidors, d’un
magatzem, del porxo d’entrada,
la urbanització de l’entorn, la finalització d’instal·lacions i altres
elements complementaris propis
d'un pavelló poliesportiu.

Ajuts a l’ocupació

L’Ajuntament ha decidit destinar
60.000 euros a programes de
foment i a la millora de l’ocupabilitat de les persones, així com al
suport a la millora competitiva del
teixit empresarial, la restauració
i el comerç d’Olesa.
El primer programa es destina a
la incentivació de l’autoocupació
amb ajuts a les persones desocupades que s’estableixen com a
autònomes, o en règim de cooperativa de treball associat, per a la
posada en marxa d’una activitat
econòmica. L’ajut consisteix en
el pagament de 250 € mensuals
durant 6 mesos, amb un topall
màxim de 1.500 euros. Per be-

neficiar-se d’aquest programa, cal
estar empadronat al municipi amb
una antiguitat mínima de 6 mesos
a la sol·licitud de la subvenció,
que desenvolupin la seva activitat
econòmica o tinguin el seu domicili fiscal a Olesa de Montserrat, o
haver elaborat un pla d’empresa o
d’activitat validat pel Servei Local
de creació d’empreses.
El segon programa va dirigit a
qualsevol persona física o jurídica, de naturalesa privada, que
realitzi una activitat econòmica i
disposi de capacitat legal per a
subscriure un contracte laboral,
que tingui un centre de treball o
domicili social i/o fiscal a Olesa de
Montserrat i no hagi acomiadat
treballadors/es per acomiadament qualificat d'improcedent
o nul per l'òrgan judicial, en
els darrers 6 mesos. La durada
d’aquests contractes de treball
haurà de ser com a mínim de sis
mesos a temps complet i la subvenció tindrà un topall màxim de
2.500 euros per contracte.

S’anuncien canvis al
Mercat Municipal

A l’espera que el ple municipal refermi la decisió, govern municipal,
paradistes i bona part de l’oposició veu positiva la possibilitat,
refermada en una consulta entre
paradistes, que el Mercat Municipal d’Olesa deixi d’estar gestionat
pels propis paradistes per retornar a mans de l’Ajuntament, qui
immediatament preveu engegar
un pla d’actuació que permeti que
l’espai recuperi pes en el teixit
comercial olesà. Per fer-ho, es
preveu la contractació d’un director del servei, l’actualització del
reglament, la regularització de les
llicències i concessions, la millor
gestió de les parades buides, així
com la formació dels paradistes
i millora del posicionament del
mercat. La nova forma de gestió
es revisarà en transcórrer dos
anys de funcionament. Entenent
que, si en aquest temps s’han
produït novetats significatives,

el sistema de gestió es pot modificar.
Aquestes mesures són les que va
recomanar l’Oficina de Mercats i
Fires de la Diputació de Barcelona
que va fer un estudi de camp en
el Mercat Municipal d’Olesa.
El possible canvi de model de gestió no acaba però amb el conflicte
entre associacions de paradistes
per un deute existent que una
part no reconeix.

Aprovat el pressupost
municipal pel 2015

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat un Pressupost Municipal per
al 2015 de 19,5 milions d’euros,
exactament 19.543.127 euros,
300.000 euros menys que l’any
anterior, que era de 19.845.630
euros. D’aquests diners, la despesa més important es destina al
capítol de béns corrents i serveis,
o el que és el mateix, a pagar
llum, aigua, gas, neteja viària,
de parc i jardins i edificis municipals, i la recollida d’escombraries, entre d’altres. En total són
8.123.000 euros, 180.000 euros
més que en el pressupost 2014.
El mateix augment es dona al
capítol de personal, per retornar
una part de la paga de Nadal als
treballadors municipals, situant
aquesta despesa en 7.550.000

euros. Una altra par tida que
s’incrementa, en aquest cas en
prop de 14.000 euros, és el de
transferències corrents, és a dir,
subvencions a entitats, que passa
a ser de 833.000 euros. També
es segueix incrementant la despesa destinada a Serveis Socials,
en 40.000 euros, situant-se en
1.370.000 euros, i es crea una
partida per a fons de contingència
i altres imprevistos, que es dota
amb 211.000 euros.
En e l pr e s s up o s t munic ip al
pel 2015 també es preveu que
1.264.000 euros es destinin a
inversions. El govern municipal
anunciava, però, que serà el proper govern municipal qui decideixi
a quins projectes es destinen.
Quant al capítol dels ingressos,
es preveu que els ingressos per
impostos directes a l’Ajuntament
(és a dir, IBI, plusvàlues, circulació i IAE), pugin uns 300.000
euros aproximadament; per impostos indirectes es preveu una
rebaixa en la recaptació en més
de 100.000 euros; mentre que en
taxes i preus públics la recaptació
es preveu un augment de 200.000
euros. Igualment la previsió de
l’equip de govern és que l’Ajuntament d’Olesa rebi poc més de
6 milions d’euros en concepte de
participació en tributs de l’estat

TERÀPIES I MASSATGES ALTERNATIUS
I HOLÍSTICS.
ESTÈTICA INTEGRAL.
TALLERS DE TERÀPIES I CREIXEMENT
PERSONAL I PROFESSIONAL.

Tens sobrepès, cel.lulitis,
flacciditat o retenció de líquids?

Truca’ns per a un
diagnòstic gratuït,
t’assessorarem.
Promocions, segueix-nos a:
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Entrevista amb…

i per les subvencions d’altres administracions. Finalment, també
es preveu ingressar 1.283.000
en concepte de préstecs rebuts.
Per l’alcalde d’Olesa, Salvador
Prat, aquest és un pressupost
“prudent, fiable i realista”, que
prioritza els serveis a les persones. A més, va afirmar l’alcalde,
són pressupostos marcats per la
situació econòmica, que ha fet
que es destinessin quantitats
cada cop més importants a les
partides de caire social.
Cap dels grups municipals amb
representació del Ple va votar en
contra del pressupost per al 2015
presentat per l’equip de govern.
Hi van votar a favor Bloc Olesà,
Entesa dels Olesans-ICV i el PSC,
i s’hi van abstenir la resta de formacions. Ara s’exposa al públic,
fins el 12 de febrer, per tal que,
qui ho consideri, pugui presentar
al·legacions. Si no se’n presenten,
es considerarà definitivament
aprovat.

... Jordi Martínez, portaveu
municipal, sobre la consulta
que es celebrarà a Olesa el
proper 22 de febrer.

La Comunitat Minera Olesana congela preus

Així ho ha decidit l’assembla extraordinària de la cooperativa que
gestiona el servei d’aigua a Olesa,
que per fer-ho possible, ha optat
per reduir despeses facturant als
seus clients de forma trimestral.
Si bé la part de la factura per
consum d’aigua que regula la Co-

munitat Minera es congela, no ho
farà la part corresponent al cànon
que estableix la Generalitat de
Catalunya, ara en fase de debat
als pressupostos catalans, i quan
aquest augment s’aprovi, això
repercutirà també en la factura
d’olesans i olesanes. L’assemblea
també ha aprovat els projectes
i objectius per als propers anys
plantejats per l’actual consell
rector, entre els quals destaca
continuar el desenvolupament del
“projecte Olesa Aigua segle XXI”
(obrint punts d’aigua potable en
diferents espais de la vila) i millorar la qualitat de l’aigua de boca
mitjançant el seu tractament amb
diòxid de clor, en comptes de ferho amb clor com fins ara. Durant
l’Assemblea es va fer entrega de
les distincions concedides pels
Òrgans Socials de la Comunitat
Minera Olesana Sccl., com el
diploma de President d’Honor,
a títol pòstum, per a Joan Riera
Corrius en reconeixement i agraïment per la tasca realitzada com
a President de la Cooperativa de
2009 a 2011 i els diplomes d’Honor als socis, que s’han distingit
per la seva participació al llarg
dels anys i pels seus valors cooperatius.
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Les preguntes giraran al
voltant de la preservació del
pla de Can Llimona i sobre la
qualificació urbanística dels
terrenys del camp de futbol
municipal.
P: Per què una consulta ciutadana sobre aquests temes
a Olesa?
R: L’Equip de Govern del Bloc
Olesà considera que el futur
dels equipaments públics i la
planificació urbanística són
assumptes que tenen una especial rellevància pels interessos dels ciutadans. Conscients
d’aquesta impor tància vam
decidir que, abans de redactar
el nou planejament urbà d’Olesa, calia conèixer l’opinió de les
olesanes i olesans.
P: Heu tingut molts esculls
tècnics i legals per fer la
convocatòria?
R: Molts! La maquinaria administrativa que la Llei preveu
que per poder fer una consulta
legal als ciutadans cal un acord
de ple per majoria absoluta, el
vist i plau de la Generalitat de
Catalunya i l’autorització final
del Consell de Ministres. A
més, un cop realitzades totes
les passes, cal que la Junta
Electoral determini la logística
de la consulta. Però resulta
que després de passar-se les
competències entre l’Estat i la
Generalitat, Madrid determina
que la competència recau en la
Junta Electoral de Terrassa, que
no està operativa. Per fer operativa la de Terrassa, cal que la
nomeni la Junta Provincial de
Barcelona, que tampoc està en
funcions. Tot plegat força complicat. Al meu parer és del tot
inacceptable que per consultar
als ciutadans calgui seguir un
procés administratiu tant complex. Amb tot, vull reconèixer
l’esforç del Departament de
Governació de la Generalitat.

P: Hi ha interessos econòmics en els terrenys de
Can Llimona i del camp de
futbol?
R: Naturalment que sí, com sol
passar amb qualsevol àmbit relacionat amb l’urbanisme.
P: Quin cost econòmic té la
consulta?
R: Encara no ho sabem amb
exactitud, però cal comptar
els diners destinats a la difusió, els destinats a la mateixa
jornada de votació (paperetes,
membres de les meses) i poca
cosa més. En tot cas, farem
pública la despesa a la nostra
pàgina web.
P: La consulta és vinculant?
R: No. La Llei de Consultes no
ho preveu. Amb tot, l’equip de
Govern ha manifestat que el
resultat de la consulta el vincularà a la redacció del nou Pla
d’Ordenament.
P: On i en quin horari podrà
votar la gent d’Olesa?
R: L’horari és el mateix que en
qualsevol jornada electoral: des
de les 9 del matí i fins les 8 de
la tarda, al vestíbul de la Casa
de Cultura.
P: Després de la votació i a
partir dels resultats, que es
farà? Plantejem dos escenaris diferents...
R: El resultat de la votació permetrà saber la voluntat de les
olesanes i els olesans pel que fa
a dos qüestions urbanístiques
molt sensibles. A més, la votació introdueix una nova forma
de participació més directa
en les decisions municipals.
Aquesta és també la voluntat
de l’Equip de Govern: sotmetre
a consulta aquelles qüestions
rellevants per als interessos del
ciutadans.
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Diumenge
22 de febrer
CONSULTA POPULAR SOBRE PLANEJAMENT
URBANÍSTIC A OLESA DE MONTSERRAT
L’Ajuntament consultarà la ciutadania sobre el futur desenvolupament urbanístic en dos àmbits concrets.
Les consultes es refereixen a la “preservació dels terrenys del camp de futbol per a ús exclusiu
d’equipaments i al planejament urbanístic municipal perquè mantingui la qualificació agrícola del
denominat pla de Can Llimona”.

LES PREGUNTES:
1 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?

2 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.

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

QUI POT VOTAR?
Totes les persones majors
de 18 anys empadronades
a Olesa de Montserrat

DATA
Diumenge 22 de febrer
de 2015

participa-hi!

ON ES POT VOTAR?
Al vestíbul de la Casa
de Cultura

HORARI:
De 9 del matí
a 8 del vespre

6

08640

Correu

Ara que tenim vint anys

Comença un nou any i per nosaltres. Per l’AVO (Associació de
Voluntaris d’Olesa), serà un any
molt especial. Sí, un any en el qual,
a part de fer les activitats habituals, iniciem algunes de noves amb
molta il·lusió, però sobre tot el que
ens fa més feliços és poder dir,
com la cançó d'en Serrat, "Ara que
tinc vint anys", celebrar el nostre
vintè aniversari. Ja fa vint anys, un
grup de persones va decidir unirse i fer alguna cosa per la gent
gran d’aquest poble i va fundar
l’Associació de Voluntaris d’Olesa.
Aquest grup de gent va lluitar molt
per fer que l'AVO fos una entitat
dedicada a fer feliç a les persones
grans que, per un motiu o un altre,
necessitaven algun tipus de suport.
No dic cap nom per no deixar-me a
ningú, ja que tots eren un granet
de sorra molt important, alguns
encara en formen part activament o passivament; d'altres, per
desgràcia, ja ens han deixat, però
sempre seràn amb nosaltres. Pel
temps que hi van dedicar, els volem
donar les gràcies i esperem que els
que ara en formem part estem a
l'alçada que es mereix l’associació.
Des d’aquesta publicació, volem
convidar-vos a tots a participar
amb nosaltres, en aquest any, del
20è aniversari. Estem preparant

amb molta il·lusió i alegria moltes
activitats, que esperem siguin de
l’agrat de tots, però sobre tot de les
persones grans d’Olesa, les quals
són realment el motiu d’existència de la nostra entitat. Esperem
passar tots junts un molt bon any
2015 i celebrar tots junts el nostre
20è aniversari.
Associació de Voluntaris d’Olesa

Si jo fos polític

A totes aquestes persones que fan
fraus, el primer que faria és ferlos tornar els diners i després res
d’anar a la presó, ja que aleshores
els hem de pagar la manutenció,
els enviaria a fer treballs socials,
que hi ha molta feina per fer i serien moltíssimes les persones que
ho agrairien.
Maria Mercè Boada

Què es la plana agrícola de
Can Llimona?

Al nord del nucli urbà, més enllà del
Portal de Santa Oliva, trobem una
gran extensió de terres agrícoles
que comprenen un espai aproximat
de 135 hectàrees (1.35 km²), és a
dir, un 8% de la superfície municipal d’Olesa de Montserrat. Aquesta

plana va des de la Font dels Encantats al Portal de Santa Oliva en
sentit vertical de nord a sud i des
del carrer de Conflent, Vall d’Aran
i d’Occitània de la urbanització de
les Planes fins a la carretera B-120
d’Olesa de Montserrat a Terrassa
en sentit horitzontal d’oest a est.
En aquest espai territorial del
municipi encara roman l’essència
ancestral i tradicional de la vila com
és l’agricultura i conreu de l’olivera
Palomar-Olesana (varietat local),
arbres fruiters i el conreu del vi.
També hi trobem elements rurals
vestits d’història i d’important
patrimoni local com és la masia
de Can Llimona, la barraca “endèmica” de pedra seca de tipologia
olesana i morfologia única, espècies vegetals atípiques al país com
la Falguereta peluda (Cosentinia
vellea), també hi veiem petites
comunitats de llorers “laurisilva”
(Laurus nobilis), etcètera.
També és el lloc on circulen els
torrents que nodreixen d’aigua el
poble i és l’espai natural que dóna
vida als ciutadans, per l’ambient
rural, sa i tranquil que desprèn i
d’alta presència d’excursionisme i
atletisme que cada dia centenars
de persones hi transiten per passejar o fer esport.
Ara bé, és un espai natural i agrícola que està sotmès a una forta

pressió urbanística constant degut
a que són uns terrenys òptims per
a ser urbanitzables. La urbanització d’aquest espai comportaria la
pèrdua de gran part del patrimoni
rural, cultural i natural del municipi
que es concentra en major part en
aquest espai i també de paisatge.
A més, el municipi perdria el seu
símbol identitari per excel·lència:
l’olivera.
Joan Soler Gironès

Aclariment

La Junta de la Penya Barcelonista
vol fer un aclariment respecte al
escrit presentat pel senyor D.C.P.,
en el darrer número del 08640.
En primer lloc, dir que la Assemblea es va celebrar el dia 28 de juny
al Local de la Penya, no el mes de
juliol, i les convocatòries les varen
repartir voluntaris, col·laboradors
i membres de la junta, a tots els
socis de la Penya. És a dir, el fet
que una persona sigui la portaveu,
preval a l’opinió de tota la junta, i
en cap moment es va dir que no
s’havia rebut cap subvenció de
l’Ajuntament per culpa de la Generalitat, encara més, en aquesta
Assemblea cap punt del l’ordre del
dia tractava d’aquest tema.
Des de la junta, creiem que no

Presentació de la biografia

FÈLIX FIGUERAS
ALCALDE D’OLESA
AFUSELLAT PEL FRANQUISME
OLESA DE MONTSERRAT
DIJOUS 19 DE FEBRER
20 HORES
Auditori de la Casa de Cultura
(carrer Salvador Casas, 26)
Mireia Monfort, cap de llista d’Esquerra Republicana a Olesa
Guillem Figueras, autor de la biografia
Agustí Alcoberro, professor d’Història Moderna a la UB
Joan Tardà, diputat d’Esquerra Republicana al Congrés
Josep Huguet, president de la Fundació Josep Irla
Tots els assistents rebran un exemplar del llibre

anunci 08640-255x180.indd 1

30/01/15 14:15
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Correu (cont.)
hem maltractat ni faltat al respecte a cap soci o sòcia, i totes les
gestions que ha fet la junta han
estat sempre per defensar la Penya
Barcelonista.
Si algun soci o sòcia, vol qualsevol
aclariment, pot venir al Local de
la Penya, on l’atendrem personalment. Per cert, actualment no
consta en el cens cap soci o sòcia
amb aquestes inicials per aquest
ordre D.C.P.
La Junta de la PBO

Ens ha deixat

El passat 22 de novembre ens va
deixar en Josep Cano Garrido.
Ha marxat un bon amic i estimat
company. “El Cano del Sindicat” ha
estat un home treballador, digne i
honest, que sempre ha defensat
els drets dels obrers. Els que vam
tenir la sort de ser al seu costat
durant tants anys l’hem vist lluitar
contra el que considerava injust, i
mantenir-se ferm davant qualsevol
repte per tal d’ajudar als treballadors i treballadores, sense esperar
cap reconeixement o recompensa.
Solament motivat perquè no es
perdés el sentiment de dignitat de
les persones que ens guanyem el
pa amb el nostre treball.
D’ell, n’hem après a entendre el
valor del sacrifici personal, que es
pot créixer i progressar sense perdre de vista els principis i ideals. I
en el moment de la seva pèrdua,
després de dir-li adéu, tenim com a
satisfacció el llegat de l’experiència
viscuda al seu costat, que ens permet continuar amb la seva tasca,
principis, ideals i dignitat que vam
aprendre gràcies a ell. Adéu, amic
i company Cano.
La Executiva de la ULT

Per als gossos
A tots els gossos: siguin cans,
quissos, mastins, bracs o gànguils.

Aquest fora el títol del meu escrit,
si sabés el llenguatge dels gossos.
Però, com que l’ignoro, haig de dirigir-me als seus amos, per fer-los
saber què passa en aquest carrer
dissortat que sofreix els resultats
de les seves miccions (pixarades)
cada dia.
Els veïns de Creu Real estem disposats a comprendre que és impossible educar aquestes bufones
bestioletes o bestioles perquè facin
les seves evacuacions abans de
sortir de casa. Si més no, potser als
seus amos els podríem demanar,
respectuosament, que les portin
pel mig del carrer per tal d'evitar
que embrutin les façanes de les
nostres llars.
Creiem que estaran d’acord amb
nosaltres, que mantenir els carrers nets, seria el desig de tots els
ciutadans d'aquest poble. Per això,

el motiu d'aquesta carta només és
per demanar la seva estimada col·
laboració per tal d'aconseguir-ne el
seu endreçament. Moltes gràcies
per la seva atenció en nom del
veïnat.
Josep Maria Sibina Alsina

CAP
En anar al CAP a buscar hora pel
metge em vaig trobar amb la poc
agradable sorpresa que una de les
recepcionistes anava amb mocador
al cap i atenia, junt amb d’altres, la
cua de pacients. Jo vull ser respectuosa amb les creences religioses
de cadascú, però em molesta que
se’n faci ostentació en llocs públics.
És per això que també demano per
a mi un respecte idèntic. En resum,
a la feina, que consti, les persones

no hi sobren, però els mocadors hi
estan de més.
M.R.C.

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 s’han de signar amb
el nom i cognom de l’autor, DNI,
telèfon i adreça. S’han d’adreçar
a l’a/e: periodic08640@gmail.com
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L’agenda del febrer '15
Diumenge 1
Segon aplec d’hivern,
amb les cobles Vila
d’Olesa i Principal
del Llobregat. A partir
de les 15 h, a la UEC.
Organització: ACF Olesa
Sardanista.
Danses Olesa. Trobada
per aprendre a ballar
danses tradicionals dels
Països Catalans, Occitània
i d’arreu d’Europa. A
les 18 h, a la plaça
Nova (sota la Torre del
Rellotge). Organització:
Arrel Acció Cultural.
El documental del
mes: “Homenatge
a Catalunya II”. A
les 18 h, a La Fona.
Organització: La Fona.

Dijous 5
Conferència “Les
voluntats anticipades”,
amb Gustavo Subirachs.

A les 18 h, a la Comunitat
Minera Olesana.
Organització: Ariadna.

Dissabte 7
Assemblea general
i extraordinària
d’Ariadna. A les 18 h, al
seu local social.

Diumenge 8
Espectacle familiar.
A les 17.30 h, al Casal
Cultural d’Olesa.
Organització: La Xarxa
Olesa.
Ball de Sant Antoni.
A les 18 h, a la UEC.
Organització: UEC Olesa.

Dilluns 9
Va de concert!
Formacions. A les 20
h, a la Casa de Cultura.
Organització: Escola
Municipal de Música.

Dimecres 11

Dissabte 14

Conferència:
Micromasclismes, a
càrrec de la psicòloga
Maria Jesús Rodríguez
Carrero. A les 18 h, a la
Biblioteca. Organització:
Dones i Progrés.

Carnestoltes infantil
Pregó a l’Ajuntament,
a càrrec d’Els del Taiatru
i seguidament rua. A les
16.30 h. “Reggae per
Xics” amb el grup musical
The Penguins, a les 18
h, a la plaça Catalunya.
Organització: Ajuntament.

Divendres 13
Inauguració de
l’exposició: “Lligant
el món, Perdut”, de
l’artista Perdut. Fins el 22
de febrer. Organització:
Regidoria de Cultura.
Cercaplaces popular.
A les 20 h, amb inici a
la Rambla i finalització a
la plaça de les Fonts. A
càrrec de la companyia
Els del Taiatru + Xaranga.
Organització: Ajuntament.
Danses
carnavalesques. A partir
de les 22 h, a la plaça de
les Fonts. Organització:
Ajuntament.

Carnestoltes adults
Pregó a l’Ajuntament,
a càrrec d’Els del Taiatru
i seguidament rua. A
les 21 h. Premis i festa
a la plaça Catalunya,
amenitzat amb els Tastets
del Mercat Municipal.
A partir de les 23 h.
Organització: Ajuntament.
Club d’escacs per
a nens i nenes. Cal
inscripció prèvia. A les
10.30 h, a la Biblioteca.
Organització: Club
d’Escacs Olesa.
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Club de lectura
de novel·la negra,
comentem El Monje, de
Matthew G. Lewis. A les
11 h, a la Biblioteca.

Dilluns 16
Neda que neda, taller
de lectura en família
per a nens i nenes de
4 a 7 anys. A les 18 h,
a la Biblioteca. Places
limitades. Inscripció a la
biblioteca a partir de l’1
de febrer.

Dijous 19

Diumenge 22

Taller d’estimulació
musical. A les 17.10
h, a la llar d’infants La
Baldufa. Organització: La
Baldufa.

V Cicle Jazz al Casal.
A les 18 h, al Casal.
Organització: Associació
El Casal Cultural d’Olesa.

Presentació de
la biografia Fèlix
Figueras, alcalde
d’Olesa, afusellat
pel franquisme.
L’acte comptarà amb la
presència de Guillem
Figueras, autor del llibre,
Joan Tardà, diputat
d’ERC al congrés, Mireia
Monfort, cap de llista
d’ERC i Josep Huguet,
president de la fundació
Josep Irla. A les 20 h, a la
Casa de Cultura.

Dimecres 18
Dimecres de Cendra:
judici, crema del rei
Carnestoltes. A partir
de les 19 h, al pati de la
Casa de Cultura. Processó
i enterrament de la
sardina, a càrrec d’Els del
Taiatru i Custus Ignis.

Divendres 20
L’hora del conte, amb
Santi Rovira. A les 18 h, a
la Biblioteca.

l

Tradicional calçotada.
A les 14 h, a la UEC.
Organització: Ariadna.

Dimarts 24
Nit d’òpera: El
holandés errante. A les
20.15 h, al Casal d’Olesa.
Organització: Associació
El Casal Cultural d’Olesa.

Divendres 27
Club de Lectura
General: L’estiu que
comença, de Sílvia
Soler, moderat per Santi
Baró. L’autora serà a la
biblioteca, en una trobada
oberta al públic, el
dimecres 4 de març a les
19 h. A les 18.30 h, a la
Biblioteca.

´

Segons ha informat
l’Ajuntament, per al
Carnestoltes, en cas de
pluja, se suspendran
les rues/xarangues i els
tastets, però s’intentarà
celebrar les dues festes,
la infantil i la d’adults, al
pavelló municipal.
Totes les activitats
proposades en aquesta
secció són enviades per
les entitats i associacions
organitzadores. La
redacció del 08640
no es fa responsable
d’alteracions dels
programes o de canvis
d’última hora.
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En petit comité
Presentació

El proper divendres 6 de febrer, es
presentarà Julio Silva (PSC) com a
candidat a l’alcaldia d'Olesa. L’acte
serà a les 18 hores, a la Casa de
Cultura, i comptarà amb la presència del primer secretari del PSC,
Miquel Iceta.

Invitación

Desde Podem-Podemos Olesa de
Montserrat, queremos anunciar de
forma oficial que no nos presentamos a las elecciones municipales,
porque no buscamos el asiento en
el Ayuntamiento, creemos que las
cosas cambian desde fuera, empujando todos unidos, haciendo
valer nuestros derechos y nuestras
propuestas, y sobre todo, obligar a
que se nos oiga, no solamente ante

la evidente cercanía de elecciones
municipales.
Hemos rechazado la posibilidad
de la unidad popular, porque no
creemos en carreras, ya que se
pisa sin mirar. No creemos en sueldos fáciles; creemos en la lucha,
en el movimiento, en el trabajo,
en la participación, en la unión y,
por lo tanto, en la transformación.
Levantémonos y digamos basta,
pues entre todos, sí Podemos. Os
esperamos.
Almudena Toledo, Secretaria General

Ruf per Monné

El grup municipal socialista, actualment a l’oposició de l’Ajuntament,
tornarà a tenir tres representants
al consistori tal i com així ho van

socialista Jaume Monné, va decidir continuar al Ple però com a no
adscrit a cap grup. Al passat ple del
mes de gener, Monné va agafar per
sorpresa a la majoria de la corporació al anunciar la seva imminent
renúncia a la seva acta de regidor.
El nou regidor socialista, Jordi Ruf,
ha expressat la seva “satisfacció en
poder participar, encara que sigui
per un breu temps en aquesta legislatura, en la gestió municipal i
poder aportar el meu gra de sorra
en la millora de les polítiques públiques locals”.
Torna Ruf

Foto: PSC

decidir els i les ciutadanes amb
els seus vots. El passat mes de
novembre, el fins llavors regidor

PD: Podeu enviar els vostres escrits a: periodic08640@gmail.com
i preguem que no superin les 30
ratlles.

Esport olesà
Campionat d'Espanya amb la Selecció Catalana de Futbol Sala de
la seva categoria. Molta sort Martí
i enhorabona per la convocatòria!

Vuit medalles...

El "seleccionat" Martí Lara

...es van emportar els arquers del
Tir amb Arc Olesa, el passat diumenge 18 de gener a Sant Andreu
de la Barca, on es va celebrar el
XLVIII Campionat Catalunya en
Sala de Cadets i Menors de 14
anys. El club olesà va aportar la

Foto: NVR

Selecció

Al tancament d’aquesta edició, el
futbolista Martí Lara (Benjamí A
del CF Olesa) realitzava el seu últim partit de preparació abans de
marxar a Astúries per participar al

Bona feina dels arquers olesans

Foto: TAO

major quantitat de participants
(14) que van mostrar un gran
nivell, al aconseguir 3 medalles
d’or, 4 de plata i 1 de bronze. A la
categoria aleví, Lucas Marne i Aina
Pla van emportar-se l’or; a Benjamí
femení, Júlia Galera es va proclamar campiona i Clara Soberbio,
sots-campiona; en Cadet, Carlos
Alcazar va disputar una gran final,
però va perdre davant del favorit,
Arnau Peña; en Infantil, Nil Saumell
cau derrotat a la final i s’emporta
la medalla de plata, per últim, a
la categoria dels més petits, Leire
Garcia guanya la plata i a tant sols
tres punts es situa la seva companya del club, Iria Garcia, que es va
penjar la medalla de bronze.

Power

El 28 de gener passat els integrants
i el tècnic de la Selecció Catalana
de Fisiculturisme, Josep Camats
van participar de l’acte de reconeixement, que va ser a càrrec
del secretari general d’Esport del
govern català, Ivan Tibau, pel tercer lloc al Mundial de l’especialitat
celebrat a Venècia (Itàlia).

Camats rep el reconeixement

Foto: JC
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Acte de presentació del
Candidat a l’alcaldia
d’Olesa de Montserrat

Julio
Silva

amb:

Miquel Iceta

Primer Secretari del PSC

divendres 6 de febrer, 18 hores
Casa de Cultura (c. Salvador Casas, 26)

#BonaGent
@JulioSilvaRidao

/JulioSilvaRidao

www

JulioSilva.cat
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Empreses, entitats i serveis
Reiki

Si vols practicar, compartir o
aprendre Reiki, vine a Boré l'últim
dimarts de cada mes, de 20 a 21
hores i gaudeix de l’energia vital
i espiritual que aporta el Reiki.
L’adreça és: passeig del Progrés,
21, tel.: 93 778 1951.

Paneres

L’Associació de Botiguers i Comerciants d’Olesa han lliurat les paneres de la campanya de Nadal als
guanyadors, que van ser: Ingrid
Rubió (Gimnàs Harondo), Ana Maria Martínez (Calçats Llongueras),
Salvador Teruel, Meritxell Samper
i Mari Carmen Rodríguez (Àrea
de Guissona), i Encarna Martínez
(L’Art Sana).

Conte

El divendres passat 30 de gener,
l’olesana Anna Garcia Galceran
va presentar el seu llibre L’Ona i
el seu aniversari a la Biblioteca.
L’autora, de 35 anys, fa 9 anys va
patir un ictus i es preguntava: “Per
què els nens i nenes que van en
cadira no poden ser protagonistes
d'un conte infantil?”. En els darrers mesos s’ha proposat diverses
iniciatives per sensibilitzar la gent
sobre la seva discapacitat i, per
aquesta raó, ha escrit un conte
infantil amb una protagonista de
7 anys que també va en cadira
de rodes.

8.000 en un dia

Aquesta és la quantitat d’ampolles
buides de cava que van recollir els
membres del CAU, com és habitual, el primer diumenge després de
la festivitat de Reis, per tots els
carrers del municipi.
Per fer-ho, van comptar amb la
participació dels membres del
CAU com caps, nens i nenes, pares i mares i també amb una bona
quantitat d’antics membres de
l’entitat que han volgut participar
en aquesta jornada un any més.
Les ampolles recollides aquest any
van ser transportades a Sant Sadurní d’Anoia. És una jornada que,
a més de servir per la subsistència econòmica de l’entitat, també

permet que tots els membres
del CAU treballin conjuntament
en una mateixa fita, alhora que
fan l’entitat encara més visible al
municipi.

Finalista

L’olesana Elba Prescolí Ruiz, de 19
anys ha estat al Top 10 del concurs
televisiu “Miss Turismo Universo”,
celebrat a Beirut, Líbano, el passat
mes de novembre. Al certamen,
hi van participar representants de
36 països i el títol va quedar-se a
Veneçuela.
En diàleg amb el 08640, Elba va
comentar la seva carrera com a
model: “Les meves activitats són
bàsicament presentar-me a diversos càstings, entrevistes amb els
clients de la marca per treballar-hi
posteriorment. Fittings per catàlegs, algun rodatge, entrevistes
amb agencies, viatges exprés, a
més de promocions de marques o
objectes de patrocinadors al meu
Instagram personal (@elbaprescooli)”.
Sobre els seus projectes, Elba
va explicar que “en aquest ofici,
he après que els projectes, fins
que no es duen a cau, només
són projectes, ja que es un món
molt inestable on és millor no il·
lusionar-se amb segons quins projectes perquè potser el resultat no
és l'esperat. El que puc avançar és
que estic capficada en un projecte
enfocat al cinema en el qual, si tot
surt bé, hem podreu veure en un
petit fragment a través de la gran
pantalla”. Enhorabona!

Dèficit de vitamina C, una
història antiga... O no?

Durant anys, els mariners emmalaltien i morien de forma misteriosa en les llargues travessies. No
va ser fins el 1747 quan James
Lind un metge escocès va descobrir que el dèficit de verdures i
fruita fresca era la causa d’aquestes morts. Després de sumar-se a
una de les travesses va tractar els
malalts amb varies dietes fins a
observar que una alimentació rica
en cítrics (llimona i taronja) generava una millora ràpida d’aquella
malaltia, l’escorbut.
Avui en dia, en els països desenvolupats no morim d’escorbut
però sí que tornem a observar
amb molta freqüència els seus
símptomes: inflamació i sagnat de
les genives, esmalt dental afeblit,
mala cicatrització, facilitat perquè
surtin morats, tendència a refredats… Hi ha sobretot dues causes
principals: el dèficit de consum de
verdures i fruita fresca (com Lind
ens deia) i el tabaquisme.
Alguns dels aliments més rics en
vitamina C són el julivert, el pebrot vermell, els kiwis, el bròquil i
les cols de Brussel·les. En general,
cal coure poc les verdures (al dente) perquè conservin al màxim les
vitamines. És impossible dissociar
C
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MY
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Enhorabona Elba!

la vitamina C de la taronja però
atenció, els sucs de taronja envasats no aporten gairebé vitamina
C, els que fem a casa, poca, ja que
és la vitamina que més aviat es
perd, és preferible consumir una
taronja sencera.
Marc Pérez
Fisioterapeuta i Osteòpata

A la neu

La Secció Esquí del Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà
organitza el seu tradicional curs
d’esquí i snowboard a Vall Nord
(Andorra), els quatre diumenges de febrer. Per apuntar-s’hi o
per obtenir més informació, cal
adreçar-se a la seu de l’entitat
(c. Església, 39) els divendres de
22 a 24 h, i també els dimarts i
dijous de 20 a 21.30 h. El correu
electrònic és info@cmrolesa.com.

Llibre

L’Armand Company, nascut a València fa 43 anys i fill d’una olesana, ha publicat una novel·la per
Edicions 34 del País Valencià. Es
diu Heysel, però de què va aquesta obra? El 29 de maig de 1985 es
va disputar a l’estadi Heysel Park
de Brussel·les la final de la Copa
d’Europa de futbol (Champions
anunci diari v2.pdf 1 17/12/2014 21:53:05
League) entre la Juventus Football

Foto: RPP

Club di Torino i el Liverpool Football Club. Dos joves, Gary Cooper,
un hooligan del Liverpool, i Giuseppina Conti, una afeccionada de
la Juventus, assisteixen al partit,
cadascun amb el somni de poder
veure el seu equip campió d’Europa. Però el somni es transforma
en un malson. Res no tornarà a ser
com abans després de la final del
campionat. Aquest fet produirà la
fi de l’edat de la innocència de la
Unió Europea de Futbol Associació
(UEFA), i canviarà la història del
futbol per sempre.
Heysel és un al·legat contra la
violència a l’esport. Una història
basada en un fet real, amb personatges reals i, alhora, una crònica
novel·lada i aproximada de com es
va forjar aquell succés. Ja està a
la venda a les llibreries.

Nou web

Els Gegants, Graller s i Nans
d’Olesa estrenen un nou web amb
l’objectiu de difondre la cultura catalana “tot apropant-nos al nostre
entorn, al nostre poble” segons
el seu president Javi Hernández.
A la pàgina trobareu totes les
sortides programades per aquest
any i moltes coses més. L’enllaç
és: gegants-i-grallers-olesa-de-m.
webnode.es
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infantil - primària - eso

www.escolapovill.net

jornada de portes obertes dissabte 28 de febrer
Infantil i Primària, d’11h a 13h. Carrer Pintor Fortuny, 13
Educació Secundària, de 12 a 14h. Placeta Joan Povill, 10-11

una escola oberta al món
L’Escola Povill és un centre d’ensenyament privat concertat i laic.
La seva llarga experiència educativa segueix una línia pedagògica
amb estil propi que potencia el desenvolupament integral de l’alumne.

oberta al món
de la innovació pedagògica

oberta al món
de les llengües

oberta al món
de les persones

Aprenentatges basats en la metodologia
de les intel·ligències múltiples.
Treball cooperatiu.
Experimentació científica a tots els nivells.
Matemàtiques vivencials i manipulatives.
Pla lector i tallers d’escriptura.

Increment d’hores en anglès a tots els nivells.
Inclusió de matèries en anglès.
Presentació a exàmens oficials.
Intercanvis a 3r i 4t d’ESO.
Alemany.

Participació de pares i mares dins i fora de l’aula.
Grups flexibles amb dobles i triples desdoblaments.
Acompanyament proper de l’alumne/a.
Atenció a la diversitat (Gabinet Psico-socio-pedagògic).

oberta al món
de les noves tecnologies
Programa transversal d’informàtica.
Robòtica.
Programació.
Ipad’s.
Blocs.
Moodle.

oberta al món
de les emocions
Programa d’educació emocional i en valors.
Treball actiu pel benestar personal i grupal dels alumnes.
Festes i tradicions.
Sortides pedagògiques.
Colònies.
Natació.

Horari classes: de 9h a 13h i de 15h a 17h

Escola Povill
Pintor Fortuny, 13
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 93 778 00 16
ABRIR EN
GOOGLEMAPS

Horari ampliat optatiu:
Acollida matinal de 7,30h a 9h.
Menjador de 13h a 15h.
Activitats lúdico-esportives de 17h a 18,15h.
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Classificats
g

Limpiezas Sierra. Cristales,
rótulos, persianas, viviendas, oficinas, naves, aparcamientos y comunidades.
Tel.: 669 142 382.

g Se ofrece auxiliar de enfermería con título para cuidar
a niños y a persones mayores. Soy una persona muy
cariñosa y alegre, y me encanta ayudar a la gente. Tel.:
673 956 920.
g Es precisen comercials immobiliaris per a la zona del
Baix Llobregat i Vallès Occidental. Contactar al tel.: 93
775 7928 (Montse).
g Clases particulares de
inglés a domicilio. Garantizados todos los niveles,
nivelación para niños,
preparación para exámenes. Tel.: 672 077 409.
g Es busca professor de xinès
per rebre classes particulars. Interessats, truqueu al
tel.: 610 250 108.
g Senyora seriosa i responsable s’ofereix per fer de
cangur i per cuidar persones
grans. Hores a convenir. Tel.:
655 849 132 (Núria).
g I speak Catalan and you

speak English. El meu correu és: olesademontserrat2013@gmail.com
g Busques universitària que
realitzi classes a alumnes
de primària o ESO? També
disponible per fer de cangur.
Preu molt econòmic. Animat’hi! Tel.: 657 779 590.
g Llicenciada en Filologia catalana s'ofereix per a 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 a
fer de cangur a nens i nenes
tant entre setmana com en
festius. Preu a convenir. Tel.:
654 707 318.

Automotor
g Es lloga plaça d’ aparcament
al carrer Colom, 180. Tel.:
679 211 082.
g Llicencia de taxi d’Olesa de
Montserrat, amb cotxe o
sense. Interessats, truqueu
de 18 a 22 h, al tel.: 657 950
393.
g Lloguer de plaça d’aparcament al Casc Antic, carrer
Ample. Interessats, truqueu

als tel.: 635 668 377 o 609
703 687.
g Es busca garatge que sigui
com a mínim de 3,20 m altura, de 3 m d’ample, de 25 a
45 m2 amb llum per aparcar
una roulotte-bar. Preu a convenir. Es precisaria que fos
en un carrer ample i amb poc
transit. Interessats, truqueu
al tel.: 610 487 355 (Josep).
g Plaça d’aparcament en
venda al carrer Benet
Margarit. Preu: 6.000 €
(negociables). Tel.: 673
859 199.
g Se alquilan dos plazas de
aparcamiento para moto.
Calle Amadeu Paltor, 22 (Los
Closos). Tel.: 605 093 560.
Immobiliària
g Local comercial en alquiler al
lado del parque, Ayuntamiento y Correos. Totalmente

equipado, apto cualquier
negocio, trato directo con
el propietario. Tel.: 629 386
117.
g Alquilo 3 habitaciones,
dos dobles y una individual en casa chalet en Las
Planas, solo para chicas;
las dos dobles, 250 euros
cada una y la individual,
225. Interesadas, contactad con Ely al tel.: 653
116 149.

Els anuncis d’aquesta secció són
gratuïts, excepte els ressaltats
que es cobren per paraula. Per
a la publicació, només ens has
d’enviar un text no superior a 15
paraules a periodic08640gmail.
com, o al tel. 626 684 065. El
periòdic no es fa responsable
de possibles canvis de preus
o modificacions de les ofertes.
Els anuncis romandran publicats
durant dos mesos.

Acadèmia de repàs

Treball

VINE A
CONÈIXER-NOS!!!
PRIMERA
CLASSE
GRATUÏTA!!!

ESCOLÀPIES OLESA

CELEBREM
LES TRADICIONS

EXPERIMENTEM

ESTADES EN
LLENGUA ANGLESA

JORNADA DE PORTES OBERTES
DIUMENGE 1 DE MARÇ
A LES 11H DEL MATÍ
Us hi esperem!

TALLER DE
PARES I MARES
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Per molts anys !
Febrer
Angels Campoy Lozano (53), Anna Maria Garcia Gibert (85), Antoni Boada Juncosa (38), Antonio López Ferrera (59), Antonio
Vicente Moreno (67), Arnau Mollón Casado (11), Beatriz Díaz Manzanares (25), Beatriz Gómez (55), Bernat Durán (46), Cándido Colom Solsona (84), Carmelo Sánchez Sánchez (60), Celia Freniche García (46), Conxita Safont Comelles (85), Daniel
Abril Escolano (39), Dèlia Almirall Vilà (30), Eduard Llimona Alemany, Eduard Sanmartí, Emili Bayona Gibert (50), Eusebio
Ortiz Serrano (90), Felisa Guillem Gil (80), Florencio Codina Gorro (88), Francisca Castrillo Cordero (77), Francisco Corchado
Gonzalez (102), Francisco Chicón (86), Francisco José Arjona (52), Gabriel Cassi Sales (84), Helena Escolà Boada (28), Helena
Oleart Playà (20), Isabel Carreño Moreno (75), Jaume Morera Castelltort (94), Joan Arévalo (72), Joan Segura Rius (54), Joan
Torres Vicente (16), Joana Pérez López (6), Jonathan Sánchez Esteban (31), Jordi Jorba Picañol (51), Jordi Pinyol Guamis (37),
Josep Arjona Romero (49), Josep Carrera Jolis (48), Judit Echenique Martínez (36), Júlia Ayguadé Canals (91), Laura López
Peláez, Lola Ubeda Bretone (78), Lluís Reche Gil (21), Macaria García Guerra (89), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró (209),
Marga Arévalo Alvarez (46), Maria Galcerán Alavedra (59), María Manzanares Amaro (63), Maria Rosa Altarriba Fernández
(51), Maria Rosa Margarit Tobella (54), Marta Caballé Martínez (41), Melchor Cano Morales (56), Miguel Guillamón Casanovas
(87), Miguel Navarro Mancebo (81), Miquel Aiguadé Ballús (66), Miquel Jorba Picañol (51), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (44), Montse Boada Sastre (80), Montserrat Cherta Batet (91), Nerea Barragán Lozano (14), Nil Segura Monfort
(13), Núria Piqué Pinto (84), Paquita García Caballé (48), Paquita Gibert Juventeny (80), Pere Camats Cabré (42), Pere Camats
Planas (77), Pilar Moser (58), Pol Aceña Foguet (22), Rosa Volta Segura (93), Sebastià Vilà Fillola (60), Sergio Ibáñez Poble
(33), Sofía Lujano Valdivias (97), Teresa Estruch Mura (74), Toni Rosa Ferrer (8), Valentina Marta Carrasco (98), Vicenç Mata
Torres (91), Xavier Armengou Safont (41).
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.
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MOLTES
FELICITAS

AINA

T'estimem
Campiona!!!
11 anys. 9 de Febrer

IVÁN

Bienvenido a nuestras vidas
Iván. 22/01/2015
Tus padres, Toni y Cynthia

MOLTES FELICITATS

JUDIT

FELICIDADES

MILA Y ANTONIO

Mila Solis Aguilera que cumple 23 años el 8 de
enero y Antonio Solis Tallon que cumple 67 el
23 de enero "Felicidades de vuestra familia os
queremos"

Et desitgem un feliç
aniversari, ets la millor, guapa, t'estimem
moltíssim Judit i per
això et volem felicitar
els papes i els germans!
12 de febrer. 4 anys

FELICITATS

IAIA

71 anys
2 de febrer
T’estimem moltíssim, per
molts anys més
Família Sala Luque

FELICIDADES
CAMPEONA!!!

AINHOA

Ya tienes ocho añazos
Te quiere mucho, la mama
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Alfons Sala, 42
08640 Olesa de Montserrat
Oficines: 93 778 18 99
Servei 24 hores: 93 778 02 95
Fax: 93 778 16 86
correu@cmineraolesana.cat
www.cmineraolesana.cat

LA COOPERATIVA DE L’AIGUA

Assemblea General Extraordinària de la cooperativa
El passat 17 de gener de 2015 es
va dur a terme l’Assemblea General
Extraordinària de la Comunitat Minera on es van tractar i debatre temes
com les Tarifes, Pressupostos d’explotació i d’inversió i Dotació Fons
Social. Preu del Títol, aportacions i
serveis.
En Joan Arévalo, president de la
cooperativa, va iniciar l’acte destacant que per la Comunitat, com a
cooperativa, l’Assemblea, és el punt
de trobada on els socis i sòcies hi
participen de forma democràtica, és
molt important, perquè és l’Acte on
el Consell Rector, responsable de la
gestió, exposa i proposa els criteris i
objectius a seguir sobre qüestions
socials, tècniques i econòmiques,
que han d’assegurar la vida de l’Entitat, omplin-la de nous projectes i
de millores.
El president, posteriorment, va fer
una crida en proposar a Ajuntament
la cerca de nous posicionaments i solucions innovadores al Cicle integral
de l’aigua municipal, com és la gestió del clavegueram per una eficient
control de les aigües “grises” perquè no contaminin, especialment,
els aqüífers i pous ubicats dintre del
casc urbà, entre d’altres afectacions.
Durant l’Assemblea es va fer entrega
de les distincions concedides pels
Òrgans Socials de la Comunitat Minera Olesana Sccl. Especialment cal
destacar l’entrega el Diploma de Pre-

sident d’Honor, a títol pòstum, al Sr.
Joan Riera Corrius en reconeixement
i agraïment per la tasca realitzada
com a President de la Cooperativa
de 2009 a 2011 i els 23 Diplomes
d’Honor als de Socis / Sòcies, que
s’han distingit per la seva participació al llarg dels anys i pels seus
valors cooperatius. Es van entregar
també els diplomes de Socis i Sòcies
d’Honor (veure quadre adjunt).
INVERSIONS I PRESSUPOSTOS
La inversió feta al 2014 és de
386.61€.El total de la Inversió prevista pel 2015 és de 328.000€. El
Pressupost bianual 2015/2016 és
de 446.234€.
Les inversions programades per
aquest any, la gran majoria son per
augmentar la qualitat de l’aigua i millorar la productivitat i eficiència. Es
per això que les inversions més grans
estan destinades a la Planta de Potabilització ETAP, a on s’hi instal·laran
dos generadors de Diòxid de Clor,
obtenint un millora de l’acció de la
potabilització i oxidació i una millora
molt significativa en la qualitat organolèptica de l’aigua subministrada.
Aquestes i altres inversions estan
destinades a millorar la productivitat
i assegurar la qualitat del subministrament.
LES VOTACIONS

Distincions
Durant l’AGE es va entregar el
Diploma de “President d’Honor”
a títol pòstum al Sr. Joan Riera
Corrius, en reconeixement i
agraïment per la tasca realitzada
com a President de la Cooperativa
de 2009 a 2011.
Així mateix es van entregar el
Diplomes de Socis i Sòcies
d’Honor, en reconeixement als
valors cooperatius a:
Sra. Eulàlia Oller i Mimó,
Sra. Conxita Safont i Comelles
(Vídua de Francesc Calsina)
Sra. Àngela Armangou i Orriols,
Sra. Lourdes Quer i Pujol ,
Sr. Enric Térmens i Beltran,
Sr. Arseni Martells i Segura
Sr. Jaime Blanco i Carballo,
Sr. Carles Roca i Gotsens
Sr. Francisco Fernàndez
Fernández, Sr. Joan Segura i
Gotsens,
Sr. Josep Alavedra i Galceran,
Sr. Emilio Folch i Montfort,
Sr. Oscar Duxans i Segura,
Sr. Matías Morte i Salvador,
Sr. Benet Font i Boada,
Sr. Ginés Guevara i Flores,
Sr. Miquel Guillamón i Casanovas,
Sr. Josep Arévalo i Vilà,
Sr. Josep Gil i Sancho,
Sr. Joan Vilà i Jové
Sr. Pedro Torrente i Torrente,
Sr. Joaquim Subirana Volta.

Els punts que varen presentar per la

seva aprovació van ser:
Tarifes i preus 2015
Aprovats per 55 vots. SI; 3 NO; 1
Blanc; 0 Nuls
Aportacions 2015 / valor títol 2015
Aprovat per 59 Vots SI; 0 NO; 0
Blancs; 0 Nuls
Projecte i objectius 2015/2018
Aprovat per 57 SI; 2 de NO; 0
Blancs; 0 Nuls
Aprovació pressupostos tècnics
i socials:
Aprovat per 58 vots SI; 0 NO; 0
Blancs; 0 nuls
Federació de CMO a FCCUC
Aprovat per 59 vots SI; 0 Nos; 0
Blancs; 0 nuls.
L’Assemblea va estar marcada per
les distincions honorífiques esmentades a les que cal afegir les realitzades durant la celebració del 146è
Aniversari que van reconèixer al
Sr. Domingo Curtel i a l’Associació
“Voluntaris d’Olesa” així com l’acte
d’agermanament amb les Federacions de Cooperatives de Buenos Aires
FEDECAP i el Centro para el desarrollo de la Economia Social en America
Latina CEDESAL. L’acte es va cloure
amb una gran assistència de cooperativistes que omplien la sala d’actes de la seu social del carrer Alfons
Sala.

A les imatges, per ordre d’esquerra a dreta i de dalt a baix es pot apreciar l’entrega del Diploma de “President d’Honor” a títol pòstum al Sr. Joan Riera Corrius, recollit per la seva família,
el reconeixement a Jaume Font pels 28 anys de treball a la CMO així com alguns moments de les entregues dels Diplomes a Socis i Sòcies d’Honor.

www.cmineraolesana.cat

Facebook: Comunitat Minera Olesana Sccl

Twitter: @CMineraOlesana

Canal YouTube: Comunitat Minera

