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Ni ng ú fa r à  c a l la r  Ole sa

Foto: JLG

Esport olesà
B o n s  r e s u l t a t s  e n 
pàdel, atletisme i tir 
amb arc

Agenda
S e t mana  S an t a  i 
Misteris a Olesa

Polèmica pel so de les campanes de la Torre del Rellotge. La decisió 
inicial de l’Ajuntament de silenciar durant un mes les campanes, (exac-
tament entre les 11 de la nit i les 8 del matí), escoltant així la petició 
d’un centenar d’olesans i olesanes que reclamaven que no sonessin en 
horari nocturn, ha aixecat polseguera. Tanta, que l’Equip de govern 
municipal s’ha fet enrere en la seva decisió i finalment s’avaluarà d’una 
altra manera la conveniència o no de que sonin les campanes durant 
la nit. La reacció contrària a la decisió de nombrosos ciutadans, via 
xarxes socials, l’emissora municipal o comentant-ho personalment a 
membres del govern, havia estat immediata. 
Ara, uns i altres esperen la decisió final sobre com i quan sonaran les 
campanes de la Torre del Rellotge. Damunt la taula, diverses opcions, 
segons ha manifestat públicament el portaveu municipal, Jordi Mar-
tinez. Per una banda, mantenir el so com fins ara; per altre, accedir a 
la petició del centenar de veïns, i com a tercera opció un entremig que 
podria passar per silenciar el so dels quarts, el doble repic de les hores, 
o reduir la intensitat del volum. Quelcom que es decidirà en un procés 
de participació ciutadana després de realitzar les oportunes proves. 
Els impulsors de la recollida de signatures, els olesans Mayte Pascual 
i Josep Puig, no descarten accedir a la justícia si es demostra que els 
decibels superen el límit establert i el govern no atén la seva petició. 
Defensen que perjudica el descans i la salut dels veïns.

L’olesana Yolanda Adolfo López estava a 
l’atur, però això no va ser impediment 
per que una entitat bancària li donés una 
hipoteca per la compra d’un pis a Olesa 
gràcies a l’aval dels seus pares. I ara, 
fruït del deute, s’ha iniciat el procés per 
reclamar-lo, un procés que pot acabar en 
desnonament, no només d’ella, sinó tam-
bé dels pares com a avaladors, i a més 
amb la continuïtat del deute econòmic. 
Yolanda reclama la “dació en pagament”, 
poder entregar el seu pis com a pagament 
del deute, i sobretot, que els seus pares 
no es vegin afectats ni perdin el seu pis. 
L’olesana ens va dir que “no em donaré 
per vençuda. Som molts els afectats i 
no estic sola. Mentre em quedi un alè, 
vaig a lluitar contra tanta injustícia, pels 
meus pares i per les milers de famílies 
que tenen la meva situació. Poder es pot, 
però són una banda de lladres que viuen 
a costa de persones humils”.

(segueix a l’Editorial)

Guaita
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L’informatiu

Farmàcies de torn diürn  -  Març 2013
divendres, 1 - ABELEIRA
dissabte, 2 - ALAVEDRA
diumenge, 3 - BARGALLÓ
dilluns, 4 - BERENGUER
dimarts, 5 - LEY
dimecres, 6 - MATAS
dijous, 7 - ABELEIRA
divendres, 8 - ALAVEDRA
dissabte, 9 - BARGALLÓ
diumenge, 10 - BERENGUER

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 

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

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

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

Empreses
L’Institut Daniel Blanxart organitza pel 6 
de març el primer Meeting Point d’Empre-
ses Simulades del Blanxart, acte on s’han 
convidat escolars de diversos centres 
educatius del Baix Llobregat. A l’acte, hi 
haurà una Fira d’Empreses (simulades) 
i serà inaugurat a les 10.45 hores per 
l’alcalde d’Olesa i pel Director Territorial 
d’Ensenyament. També comptarà amb un 
petit cicle de xerrades, amb conferenciants 
de prestigi, com el Director de RRHH de 
Cofidis (Espanya). Aquesta Fira comptarà 
també amb demostracions no simulades: 
per exemple, els estudiants participants 
podran fer pràctiques de Prevenció de 
Riscos Laborals (amb foc real i extintors), 
ofertes per l’Empresa de seguretat Alarma 
1, i hi haurà també una exposició temporal 
de l’empresa simulada de l’institut (Segu-
retat Blanxart).

Estalvi
La Regidoria de Via Pública ha previst di-
ferents actuacions, algunes ja en marxa, 
amb l’objectiu de reduir la despesa en 
energia elèctrica. Les primeres accions 
s’han centrat en el control de la despesa 
en l’enllumenat públic, que anualment 
suposa una despesa de 365.000 euros. 
S’han eliminat alguns punts de llum que es 
consideraven innecessaris, i també s’han 
apagat una de les bombetes dels fanals 
dobles, sempre amb la consideració de que 
no es generin zones fosques, segons el 
regidor de l’àrea, Francesc Rosa. En total, 
s’han eliminat 135 punts de llum a tot el 
municipi, als quals cal sumar l’actuació a 

102 fanals dobles.
Una de les més “visibles” és la que s’ha re-
alitzat a la rotonda dels Closos, on s’ha mo-
dificat la il·luminació. El regidor ha explicat 
que l’enllumenat que hi havia fins ara, molt 
espectacular, era objecte constant d’actes 
incívics, fet que comportava un elevat cost 
de reposició. Ara, s’ha instal·lat una torre 
amb cinc punts de llum que, a banda d’il-
luminar més, diu el regidor, suposa menys 
consum i no és tal fàcil de trencar com la 
que hi havia fins ara.
Al llarg de tota aquesta legislatura també 
es vol anar fent la renovació dels quadres 
de comandament de l’enllumenat públic 
que hi ha al municipi, 69 en total. Si bé 
no tots s’han de renovar, sí una part im-
portant, ja que la majoria estan obsolets 
i no permeten regular amb tanta facilitat 
l’encesa i apagada de les llums, un fet que, 
destaca Rosa, també permetria obtenir un 
important estalvi energètic.
De moment, l’Equip de Govern calcula que 
les actuacions fetes fins ara permetran re-
duir la despesa en enllumenat públic, d’aquí 
fins a finals d’any, uns 22.000 euros.

Probable rebaixa
De cara l’any 2014, l’Equip de Govern 
es planteja una nova rebaixa de la taxa 
d’instal·lació de terrasses i vetlladors per 
reduir la diferència de preus existent amb 
els pobles de les rodalies, sobretot des-
prés de les queixes rebudes per empresaris 
del sector. Ells mateixos asseguren que, a 
Olesa, la instal·lació de 21 taules durant 
7 mesos té un cost de quasi 3.800 euros, 
mentre que a municipis com Abrera, Espar-

reguera o Martorell, el cost mai supera els 
1.800 euros. Les reunions entre propietaris 
i el Govern ja s’han produït, però encara 
no s’ha pres una decisió definitiva sobre 
les mesures que s’adoptaran.
El regidor Pere Planas, davant d’aquest 
reclam, ha anunciat que s’estudiaran no-
ves rebaixes en la taxa per l’any 2014 i ha 
recordat que aquest any 2013 ja s’ha reduït 
un 10 %, s’ha permès la instal·lació (sense 
cap cost afegit) de més taules i cadires en 
festius i vigílies i s’ha implantat una nova 
temporada.

Trucades fraudulentes
L’Ajuntament ha alertat que s’han detectat 
al municipi trucades fraudulentes de per-
sones que s’identifiquen com a treballa-
dors de l’àrea de Benestar Social i Sanitat 
del consistori, i que demanen un seguit 
de dades personals. Per aquesta raó, des 
de l’Ajuntament, volem alertar d’aquesta 
situació, ja que actualment no s’està fent 
cap estudi oficial que requereixi demanar 
dades als ciutadans. Per tant, es recomana 
evitar donar cap mena de dada personal. 
De moment, es desconeixen les intencions 
de les persones que estarien recopilant 
aquestes informacions. 
Des de l’Ajuntament d’Olesa també pre-
guem que tota persona que hagi rebut 
aquestes trucades es posi en contacte amb 
el consistori per tal d’identificar les per-
sones i/o l’empresa que truca en nom de 
l’Ajuntament. Es pot comunicar al telèfon 
de l’Ajuntament: el 93 778 00 50. 
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A Olesa, la gent, els grups de ve-
ïns, les entitats, el poble en general 
demostra, una vegada més, que si 
s’han de mobilitzar davant d’allò 
que es considera una injustícia o 
defensar una tradició centenària, 
ho fa i, el més important, d’una 
manera espontània i amb energia. 
El poble és conscient del poder que 
tenen les accions dels ciutadans del 
carrer, sobretot quan aquest tipus 
de manifestacions són l’únic re-
curs per aconseguir la solució que 
es proposa o revertir una decisió 
ja presa.
El cas de Yolanda no és el primer ni 
l’únic dels desnonaments per impos-
sibilitat de pagar una hipoteca. Ni a 
Olesa, ni a Catalunya. Però aquest 
fet concret i la repercussió que ha 
generat són la posada en evidència 
dels greus problemes que té el veí 
del costat. Els desnonaments no 
ocorren en altres comunitats, ni 
lluny de casa. Són a prop nostre i 
aquesta terrible situació li pot pas-
sar a qualsevol de nosaltres.
Espanya té la particularitat de per-
metre, de moment, llevar-li el pis a 
un propietari hipotecat i ofegat en 
deutes i, a més, exigir-li el paga-
ment de l’import degut. És increï-
ble. Però el més sorprenent és que 
encara no hi hagi una legislació ade-
quada que elimini aquesta situació 
absolutament absurda i nefasta.
En el cas de Yolanda, l’entitat ban-
cària que reclama el pis i el deute, 
es va comprometre a iniciar conver-
ses amb l’afectada per buscar una 
solució al seu cas. 
Per altra banda, aquests dies, la 
probable supressió del so de les 
campanes de la torre del rellotge 
durant la nit va ser el tema de dis-
cussió a les xarxes socials i al car-
rer. L’Ajuntament, que havia decidit 
provar durant el mes de març com 
es viu al Casc Antic sense el “ding 
dong” del campanar olesà, final-
ment no va tirar endavant aquesta 
decisió arran de la gran quantitat de 
gent que s’ha manifestat en contra 
del tradicional so, cada quart d’ho-
ra, a Olesa.
És per destacar la saludable predis-
posició de la gent a manifestar-se, 
de dir la seva i de participar. Fa uns 
anys la gent preferia el sofà de casa 
seva. En aquests temps, el carrer, 
els mitjans de comunicació i les xar-
xes socials s’han convertit en els 
escenaris on es decideixen moltes 
coses i en el camp de batalla de la 
gent. Lluitem sempre per no perdre 
aquests espais de participació. Al 
cap i a la fi, és la manera de fer-se 
escoltar. 
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Macari, membre d'honor  Foto:JLG

Homenatge a Macari
El reconegut artista i cartellista de cinema, 
Macari Gómez, va rebre el Gaudí d’honor 
de mans de l’alcalde olesà, Salvador Prat, 
i del productor Pep Amores en un emotiu 
acte d’homenatge que va omplir de gom a 
gom l’auditori de la Casa de Cultura.
Per motius de salut, Macari, nomenat 
membre d’honor de l’Acadèmia Catalana 
de Cinema, no va assistir a la gala de lliura-
ment dels Gaudí d’Honor, però sí va ser-hi 
a l’acte d’Olesa. L’acte va començar amb 
la interpretació que alguns dels músics de 
l’Escola Municipal de Música d’Olesa han 
fet del conegut tema central de la banda 
sonora de les pel·lícules de James Bond, 
que Macari Gómez va il·lustrar. Tot seguit, 
hi van intervenir els joves Akira Valero, 
David Muñoz i Wiman, impulsors i artífexs 
del documental “Macari Gómez: un chico 
de portada”, en el qual l’artista repassa la 
seva trajectòria professional i hi reflecteix 
la persona que hi ha darrera de l’artista. 
Tots tres han destacat que el seu objectiu 
és que es conegui arreu l’obra d’en Macari 
Gómez, autor de més de 3.000 cartells de 
cinema de pel·lícules mítiques com “Los 
diez mandamientos”, “Un tranvía llamado 
deseo” o “El cochecito”, i una personalitat 
reconeguda dins el món del cinema, però 
també un gran desconegut per a molts 
convilatans.
Després de la projecció del documental, 
el productor olesà Pep Amores i l’alcalde 
d’Olesa, Salvador Prat, van entregar a 
Macari Gómez el seu Gaudí d’honor. Van 
argumentar l’orgull que representa que 
l’Acadèmia de Cinema Català hagi reco-
negut la figura d’en Mac, i van destacar 
que Macari Gómez és “un personatge his-
tòric de la història del cinema, que amb 
els seus cartells ens feia somniar abans 
d’entrar a la sala”.
Molt emocionat, Macari Gómez, de 87 
anys, va recollir, molt emocionat, el seu 
guardó i va repassar algunes anècdotes 
de la seva vida d’artista.

Pressupost 2013
L’Equip de Govern va presentar en audi-
ència pública un projecte de pressupost 
per al 2013, que ascendeix a 17,7 milions 
d’euros, més d’un milió i mig d’euros 
menys respecte el pressupost municipal 
del 2012. La majoria de partides de des-
pesa es rebaixen, 157.000 euros en el cas 
de la partida de Personal (que és de 7,2 
milions d’euros), 25.000 euros en el cas 
del capítol de béns i serveis (electricitat, 
contractes, aigua, etc.) que és de prop 
de 8 milions d’euros, i també es rebaixa, 
de moment, en 1,3 milions la partida 
d’inversions. En aquest sentit, el regidor 
d’Hisenda, Joan Segado, ha aclarit que 
l’Ajuntament estarà a l’espera que, cap al 
juny, la Generalitat, la Diputació i els fons 
europeus comuniquin quins diners donaran 
a l’Ajuntament d’Olesa per a les inversions. 
El que sí s’incrementa a 30.000 euros són 
les transferències corrents, és a dir, les 
subvencions a entitats. Les prioritats del 
pressupost se centren principalment en els 
Serveis Socials i la Via Pública.

Està previst que el pressupost es discuteixi 
per a la seva aprovació inicial en un ple 
extraordinari que se celebrarà el proper 
11 de març.

Alumnes premiats
L’equip Future Technology de l’Escola Dai-
na-Isard, format per l’alumnat de l’assig-
natura TIC de 2n d’ESO, s’enduu el premi a 
la solució innovadora en el torneig disputat 
el passat diumenge 17 de febrer a la First 
Lego League (FLL) a Barcelona.
El torneig constava de tres parts: en 
primer lloc, una competició de robòtica, 
on cada equip havia de portar un robot 
dissenyat i programat capaç de fer la mà-
xima puntuació en els reptes proposats; 
en segon lloc, els valors de la FLL, on es va 
valorar el treball en equip i la cooperació i, 
en tercer lloc, un projecte científic que ha-
via d’aportar una solució innovadora sobre 
un problema. Enguany, la temàtica girava 
entorn la gent gran, els sèniors.
El projecte innovador que va suposar el 
trofeu per a l’equip és el sistema Camina, 
Mou-te i Cuida’t (CMC). Un sistema disse-
nyat pels propis alumnes i enfocat a la gent 
gran. El sistema consisteix en una sèrie 
de columnes o punts de control repartits 
entre places i vies sense cotxes. Cada cop 
que una persona gran passa una targeta 
pel lector acumula punts que al final pot 

canviar per productes i descomptes oferts 
pels patrocinadors. Cada cop que un sènior 
passa la targeta pel lector, se l’informa 
mitjançant la pantalla que ha sumat punts 
i que si va a buscar el següent punt de 
control tindrà l’oportunitat de sumar més 
punts encara. Per donar-se d’alta caldria 
ser major de 55 anys.
En la part competitiva de robots, l’equip 
Future Technology va fer la 11a millor 
puntuació de 24 equips sumant un total 
de 205 punts. 

Presentació
El passat 16 de febrer es va presentar a 
Can Pasqual (Esparreguera) la “Guia Ex-
cursionista. Olesa de Montserrat i entorns” 
de l’olesà Joan Soler. L’acte va ser orga-
nitzat per l’Ajuntament d’Esparreguera i el 
Col·lectiu Esparreguerí de Recerques dins 
dels actes de les festes de Santa Eulàlia. 
Les vendes del llibre superen els 700 
exemplars i ha estat presentat a set llocs, 
seguint la trajectòria de presentacions des 
que va sortir publicat el Sant Jordi passat. 
L’acte va ser presentat per la regidora de 
Medi Ambient d’Esparreguera, Montserrat 
Vilardosa, el regidor d’Esports d’Olesa, 
Pere Oleart i l’autor, Joan Soler.

Premi a Olesa
L’Organització Nacional de Cecs (ONCE) ha 

repartit 35.000 euros a Olesa pel sorteig 
del passat dilluns 11 de febrer. Juana Tri-
baldos Palomares, amb el punt de venda 
a la plaça de Catalunya, 18 (al Mercat Mu-
nicipal), va vendre un cupó premiat amb 
aquesta xifra.

La salvació
El passat 19 de febrer l’assemblea de 
socis del Club Bàsquet Olesa va acordar 
l’acceptació de la proposta de l’Ajuntament 
d’acompanyament per mirar de salvar el 
pavelló del club, que va sortir a subhasta 
fa prop d’un mes a causa del deute que ar-
rossega l’entitat. Per evitar que el pavelló 
passi a mans d’un tercer que va licitar en 
la subhasta, l’Ajuntament d’Olesa va oferir 
al club presentar-se a aquesta subhasta 
per mirar d’adquirir el pavelló assumint el 
deute que recau damunt l’equipament. Per 
fer-ho, però, el Club Bàsquet Olesa havia 
de jugar un paper important i anar de la 
mà del consistori per possibilitar que es 
pogués presentar a la subhasta. Després 
que es creés una comissió de treball al 
club, integrada per l’actual junta i un grup 
de socis, per mirar d’analitzar les diferents 
possibles solucions, es va celebrar final-
ment una assemblea en la qual els socis 
van votar favorablement de forma majori-
tària a la proposta de l’Ajuntament. 
Si l’Ajuntament es fes càrrec del deute del 
pavelló i aquest passés a ser municipal, 
el Club Bàsquet Olesa hauria perdut un 
important patrimoni. Ara bé, els socis van 
acordar també demanar a l’Ajuntament la 
possibilitat de recompra del pavelló un 
cop el club hagués pogut superar la seva 
greu situació ja que, a banda del deute 
que recau sobre el pavelló i que eixugaria 
l’Ajuntament, hi ha altres deutes que té 
el club i que caldria també veure com es 
podrien eixugar.
Per la seva part, el regidor d’esports, Pere 
Oleart, ha confirmat que l’Ajuntament ja ha 
comunicat al jutjat número 3 de Barcelona 
la seva intenció de licitar pel pavelló del 
CB Olesa, encara que falta determinar si 
finalment el jutge acceptarà l’oferta que 
faci el consistori olesa, amb l’objectiu que 
el pavelló passi a ser municipal i es garan-
teixi la pràctica del bàsquet a Olesa.
Per acabar, el ple de l’Ajuntament ha 
aprovat per unanimitat una modificació de 
partides pressupostàries per fer possible 
l’adquisició del pavelló del club. L’Equip de 
Govern ha previst una reserva de 450.000 
euros per al pavelló, diners que s’aconse-
gueixen, en gran part, donant de baixa 
diners destinats per un altre equipament 
esportiu de gran importància per a Olesa: 
el pavelló Sant Bernat. L’alcalde Salvador 
Prat ha confirmat que l’Equip de Govern 
es compromet a reposar aquesta partida 
de manera immediata. Els 100.000 euros 
restants provenen d’una partida destinada 
a equipaments esportius. Tots els grups 
municipals han aprovat aquesta operació 
econòmica, perquè tots estan d’acord amb 
què el principal objectiu que té l’Ajunta-
ment amb l’adquisició del pavelló del CB 
Olesa és el de garantir la pràctica del 
bàsquet al municipi.

Els premiats del Daina  Foto:MB
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Correu
Centenari
El passat 3 de març es va cel·lebrar l’acte 
central del centenari del Molí d’Oli. L’acte 
va estar presidit pel Director General 
de Qualitat d’Indústries Agroalimentà-
ries de la Generalitat, Domènech Vila, 
l’alcalde d’Olesa, Salvador Prat i el pre-
sident de la Fundació Agrícola Olesana, 
Miquel Picart, junt amb un bon nombre 
de regidors olesans, i una gran assis-
tència de patrons de la Fundació i convi-
dats. L’acte va consistir en la descoberta 
d’una placa commemorativa en record 
de tots els que han estat presidents del 
Molí des de l’any 1912 fins a l’actualitat. 
En el moment de la descoberta i a peu 
de la placa, hi estaven els descendents 
directes (fills o néts) i els ex- presidents 
que, un cop la placa va sortir a la llum, 
varen mostrar-se molt emocionats pel 
fet que es fes memòria d’una gent que 
amb el pas dels anys haurien quedat en 
l’oblit. L’acte es va cloure amb un ape-
ritiu amenitzat amb música en directe 
i degustació de l’oli d’enguany que va 
entusiasmar per la seva gran qualitat.
Els homenatjats són: Jaume Duran i 
Duran, Ramon Bargues i Bosch, Salva-
dor Jorba i Domingo, Joan Torres i Font, 
Alberto Salvador i Gonell, Manel Paltor 
i Pi, Josep Puig i Fusalba, Lluís Carreras 
Puigdellivol, Antoni Pujol i Boada, Joan 
Tobella i Pallarès, Josep Casanovas i 
Balmaseda, Eugeni Campos i Sarroca i 
Miquel Picart i Faiget.
Fundació Agrícola Olesana   

Stop desnonaments a 
Olesa
L’Assemblea per la Justícia Social 
d’Olesa, des dels seus inicis, ha recolzat 
les activitats de la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca. Hem participat en di-
verses activitats, com ara la recollida de 
signatures per a la Iniciativa Legislativa 
Popular (ILP) per la dació en pagament 
retroactiva i diverses manifestacions 
com la del 16-F pel dret a l’habitatge. 
La Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca (PAH) ha aconseguit aturar 577 
desnonaments i que la ILP s’entri a 
tràmit contra tot pronòstic gràcies a la 
pressió social. La PAH també treballa 
diàriament amb famílies que es troben 
en procés d’execució hipotecària oferint 
assessorament i suport. 
A Olesa, no existeix una PAH, però l’As-
semblea per la Justícia Social, amb el 
suport de la PAH de Terrassa i d’altres, 
ha començat a treballar en el cas de la 
Yolanda, olesana a qui Catalunya Caixa 
vol desnonar, per a què continuï pagant 
el deute i, per acabar, pugui quedar-se 
també el pis dels seus pares, que l’ava-
len. Hem decidit actuar davant d’aquesta 
injustícia i el passat dijous 28 de febrer, 
amb més d’una setantena de persones, 
vam acompanyar a sol·licitar la dació 
en pagament. Si Catalunya Caixa no ho 
accepta, continuarem la lluita amb més 

accions fins que ho aconseguim.
Qualsevol persona que vulgui donar 
suport a la Yolanda i als seus pares, por 
adreçar-se a l’assemblea els dimarts a 
les 20 hores davant l’Ajuntament.
Assemblea per la Justícia Social Olesa

Pels camins d’Olesa
Des de sempre, m’ha agradat triscar per 
les muntanyes i he triscat per bastants. 
Ara, però, per l’edat, quasi sols ho faig 
per les d’Olesa, i m’agrada trobar-hi 
gent que també ho fa. I avui voldria 
potenciar una ruta olesana que és de 
les més boniques.
Si sortim de la Creu de Beca per la dreta 
i pugem pels Brugarols i la Roureda, ar-
ribem al Coll de les Espases, on hi ha el 
monòlit de pedra i una vista magnífica. 
Des d’aquí, agafem la pista que surt a 
l’esquerra, cap a Ponent, passem l’oba-
ga del Mestres i arribem a la Plana d’en 
Bou, on acaba la pista desbrossada: ara 
tenim al davant una panoràmica super-
ba: la imponent Montserrat, la Serra de 
Rubió; al fons, Collbató i els Brucs, més 
a prop el congost del Cairat, Ca n’Es-
truc Vell, l’ermita de Santa Margarida, 
Can Paloma, Can Castells, La Puda, el 
curs del Llobregat... Si continuem la 
pista, ara embrossada, passem per les 
Escaleres o les Caleres, i si baixem cap 
a les Torrades, la panoràmica s’estén i 
continua fins a Can Vinyals, a la Colo-
nia Sedó, Esparreguera, Olesa, Abrera, 
Martorell i fins l’infinit. Ara només ens 
falta travessar el torrent de Creu de 
Beca i sortir dalt de la Creu.
El recorregut és molt atractiu, però té 
un inconvenient: la pista embrossada. 
S’hauria de netejar i reforçar algun vo-
ral, perquè la pista existeix: jo recordo 
com en els anys 40, 50, 60 del segle 
passat hi pujaven els carros, tirats per 
matxos, de cal Roc i de ca l’Elies, els 

dos del carrer de Fora (Argelines). Més 
tard, els del Miquel Pros per traginar els 
sacs d’olives recollides en aquells verals 
i, després, també per carretejar els bus-
calls i fogots de rames de les oliveres 
acabades d’esporgar. Si es netegés la 
pista, podria convertir-se en una ruta 
tan popular com la del Colesterol, un 
xic més llarga, però ideal per estar en 
forma.
Ah! I en cas d’incendi en aquelles con-
trades, els bombers tindrien una pista 
d’accés que ara no tenen. Molt important 
i necessària!
Benet Font

Des de quan es castella-
nitzen els nens catalans?
Any 1942. Em matriculo a “Las Escuelas 
Nacionales” d’Olesa. Fa uns 3 anys que 
no hi ha guerra; sí que n’hi ha a Europa. 
Es corre la veu que es reobren les Es-
coles Nacionals, actualment “Verge de 
Montserrat”. Són molt a prop de casa 
meva, admeten a tota la mainada que 
vulgui anar voluntàriament a classe. Més 
tard, l’escolaritat serà obligatòria, però 
amb molt poc control d’assistència, fins 
complir 14 anys: el final dels estudis. 
Tota una colla de canalla, que jugàvem 
al carrer, vàrem decidir anar a apuntar-
nos-hi, jo que aleshores tenia 6 anys, 
també.
La senyoreta Angelina i la senyoreta 
Maria, magnífiques persones i molt bo-
nes catalanes, ens van atendre:
-¿Cómo te llamas niño?
-Jaume.
-¿Y qué más? 
-Francesch Solé
-Francesch. ¿Cómo se escribe?
-No ho sé, jo no sé escriure, encara.
-Bueno, pues que mañana venga tu papá 
o tu mamá y ya nos lo dirán. Además 
tienen que dar su permiso. Tú, Jaime, 

tendrás que aprender a hablar en es-
pañol, pues veo que te cuesta y aquí, en 
la escuela, es obligación hablar siempre 
en castellano ¿verdad que te acordarás, 
guapo?
Que si ho recordaré? I tant que m’ho 
van fer recordar! El primer curset de 
català que vaig fer va ser als 38 anys, a 
la Seda de Barcelona, on jo treballava. 
L’any 1974, el dictador Franco estava a 
les acaballes i semblava ser que ja hi 
havia una mica més de llibertat. Fins 
l’any 1976, quan va entrar la demo-
cràcia, a mi i a tots els catalans que 
vàrem viure l’època feixista de Franco 
ens van fer ignorants a la força de la 
nostra pròpia identitat i cultura. Fins 
aleshores, vàrem ser analfabets de la 
nostra pròpia llengua i vàrem ser enfos-
quits i menyspreats com a poble i com 
a nació. Ens prengueren la dignitat de 
persones lliures i ens obligaren a viure 
amb aquella mena de tarannà espanyol, 
fent-nos renegar dels nostres costums i 
fent escarni, de la nostra manera de fer 
i del nostre esperit català.
La gent que ens deixà durant aquesta 
època: avis, oncles, mares, pares i altres 
veïns i Catalans, varen morir plens de 
por. I la por va durar molts més anys 
després: por a no dir res que ofengués 
a “aquella gent”, por a anar a votar a 
l’entrada de la democràcia, por a posar 
la Senyera al balcó, por a la guàrdia civil, 
por als esquirols; en fi, por a presentar-
se davant del món en què ens ha tocat 
viure com un verdader ésser humà i tal 
com un és, en el nostre cas, amb tot 
l’orgull de poder tenir el goig de ser de 
la nació Catalana i poder dir amb tota 
llibertat “sóc català”.
Aquesta repressió patida per tot el nos-
tre poble hauria de ser estudiada a totes 
les escoles i centres d’Europa i del món, 
ja que molta gent no coneix l’efecte i la 
repercussió d’aquest holocaust. Seria bo 
que la humanitat s’assabentés d’aquesta 
injustícia capital portada a cap per uns 
homes, una llengua i una nació més gran 
i, per tant, amb més força que no pas 
la nostra:
Ella té exercit, nosaltres no ja que ens 
ho han prohibit.
Ells tenen les lleis, nosaltres les hem 
d’obeir.
Ells tenen el capital, nosaltres només 
hem de treballar i pagar.
Ells manen, nosaltres som els que hem 
de fer cas.
Ells retornen part d’allò que abans ens 
han pispat, nosaltres demanem.
Ells riuen, nosaltres vivim la tristesa.
Però compte! Tenim una cosa que treu 
als “espanyolistes radicals” de pollegue-
ra. Fa més de 300 anys que no paren 
de guanyar-nos batalles i els catalans 
anem assimilant derrota rere derrota. 
Però quan es pensen que ja ho tenen 
tot guanyat s’adonen, amb ràbia incon-
trolada, que Catalunya i els catalans 
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Correu (cont.)
encara no estem vençuts, que tenim el 
do de resistir totes las envestides que 
ens llencen des de la “pell de brau” i 
seguim vivint, sentint i dient amb veu 
forta, clara i en català: “jo no sóc pas 
espanyol, jo sóc català perquè aquí he 
nascut i així m’han parit”. Se n’adonen, 
aleshores, que passarà molt de temps, 
que ells moriran i que Catalunya continu-
arà sent una nació a la qual no han pogut 
derrotar, de la mateixa manera que ho 
han fet amb altres pobles i llengües de la 
Península. Així doncs, els catalans conti-
nuarem lluitant amb rauxa, constància, 
esforç i seny, fins que un dia ja molt 
proper, podrem proclamar amb esclat, 
ja som lliures!
Jaume Francesch Sole

Agraïment al 08640
L’Associació Pro Disminuïts Santa Oliva 
vol agrair aquest any, per vuitè any con-
secutiu, al 08640, a botigues i empreses, 
a l’Arxiu Fotogràfic Municipal i a qualse-
vol persona o entitat que hagi col·laborat 
en la publicació i distribució del calendari 
2013 per recaptar fons per a la nostra 
associació. Moltes gràcies a tothom, la 
vostra aportació, com sempre, donarà 
suport a les activitats realitzades per 
l’associació en benefici de les persones 
amb discapacitat i les seves famílies a 
Olesa de Montserrat. Per acabar, agra-
ïments especials a Fernando Gigena i 
Bàrbara Boulocq i a tot el seu equip per 
la seva implicació, dedicació i esforç en 
la publicació del calendari.

Accés?
Des del setembre de l’any passat, les 
vuitanta famílies usuàries de la llar d’in-
fants La Baldufa ens veiem obligats per 
l’Ajuntament a pujar pel camí rural que 
va des del porxo de Santa Oliva fins a 
la llar d’infants. Com podeu veure en la 
fotografia, és un camí de sorra, ple de 
forats, de corriols fets per les pluges i 
les tapes de clavegueram sobresurten 
uns trenta centímetres del terra. Al car-
rer Conflent, per on sempre hi havíem 
accedit sense problemes, asfaltat cor-
rectament fins a la Llar, van col·locar-hi 
una senyal de “prohibit el pas excepte 
garatge”, tot un carrer asfaltat amb els 
impostos del contribuents per només 

accedir-hi un veí. Em sembla vergo-
nyós que haguem que pagar-li tots els 
veïns d’Olesa un camí particular a una 
sola persona i que 80 famílies estiguin 
obligades a passar amb cotxes conven-
cionals a buscar bebès per un camí de 
cabres. S’ha denunciat diverses vegades 
a l’Ajuntament i el regidor d’Urbanisme 
no vol saber res del tema. En aquests 
moments, des de l’AMPA, estem organit-
zant una recollida de signatures per tenir 
més repercussió a la tercera instància 
que presentarem. Esperem que aquesta 
vegada la veu del poble sigui escoltada 
més forta que la d’un únic veí.
MCP

Què està passant?
Imputats per aquí, imputats per allà... 
Milions en paradisos fiscals, cessen el 
delegat del govern; per què? Tothom 
és innocent...
L’altre dia comentava amb els meus 
fills que m’havia fent gran perquè no 
comprenia res de res i ells varen res-
pondre’m: “no, mare, no, el que passa 
és que ja ens expliquen les coses d’una 
manera que ni els joves ni els grans ho 
puguem entendre.”
Per poder estalviar mil euros has de fer 
molts esforços i, ara, sents a parlar no 
de mil euros, sinó de milions d’euros.
Fa dies vaig rebre una carta d’Endesa 
que em comunicava que el Ministeri 

d’Indústria ha fixat uns nous preus des 
d’abril del 2012, però a la pràctica su-
posa una pujada del preu de la llum des 
d’octubre del 2011 i que, aquest paga-
ment, perquè ens sigui menys carregós, 
el faran fraccionat. 
Ara em pregunto, aquest euro que hem 
pagat pels medicaments, quan arribi 
la sentència del Tribunal, si diu que no 
era constitucional pagar-lo, també d’una 
forma “fraccionada” ens el tornaran?
Maria Mercè Boada

Manifestar-nos on toca
Crec que el conjunt de la societat ca-
talana s’està equivocant. Ens estem 
equivocant. Tal com estan les coses, 
actualment és ser un il·lús pensar que 
el Govern de la Generalitat pot seguir 
governant sense fer ni una sola retallada 
més. Sincerament, a tots aquells que di-
uen que no se n’ha de fer cap més ja no 
me’ls crec. Si governessin, ja en parlarí-
em. L’altra cosa és com la Generalitat ha 
fet fins ara i com segueix fent aquestes 
retallades. Si s’estan retallant sous als 
funcionaris, retirant recursos per a la 
sanitat i l’ensenyament, fonamentals en 
la nostra societat, la pregunta és: per 
què no es va començar pels sous més 
alts, els alts càrrecs, els cotxes oficials 
dels polítics, les dietes innecessàries, 
etc.? Amb això, els nostres governants 
no donen gens l’exemple i ara només 

ens faltaven tots aquests casos de 
corrupció. Els ciutadans n’estem més 
que farts, sobretot aquelles persones 
que pateixen els efectes més greus de 
la crisi. Sort d’organitzacions com Cà-
ritas, Creu Roja, la Plataforma d’Afectats 
per les Hipoteques i moltes més. Si no, 
ara mateix els carrers estarien plens 
de persones fent pillatge, robant-se i 
atacant-se entre elles.
Si el Govern Central de Madrid fos 
fiscalment just amb Catalunya i donés 
els diners que necessitem i que ens 
pertoquen, segurament, la Generalitat 
no hauria de fer ni una retallada més. 
Així ho han dit i reiterat ja uns quants 
economistes i persones prou enteses 
en aquests temes. Llavors, jo pregun-
to: què fem organitzant multitud de 
petites manifestacions gairebé diàries 
sense grans efectes? Què fem a la plaça 
Sant Jaume davant de la Generalitat? 
El que hem de fer és unir-nos tots els 
ciutadans i anar a manifestar-nos davant 
de la Delegació del Govern Central que 
tenim a Barcelona. El problema més 
gran de tots els catalans, pensem com 
pensem a nivell polític, estiguem aturats 
o no, desnonats o no, és aquest. Per 
què, doncs, no anem a manifestar-nos 
on toca?
Marta Pombo Sallés

Fe d’errates
A l’apartat “Correu” de l’edició anterior 
del 08640 al peu de foto dels alumnes 
de l’Institut Blanxart, on posava: “L’al-
calde Salvador Prat amb els redactors 
“d’El cavall Bernat”, hi hauria d’haver 
posat: “L’alcalde Salvador Prat amb els 
redactors “d’El cavall Blanxart”.

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

Accés a La Baldufa?  Foto:MCP
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L’agenda del març

08640

Fins al 17 de març
Inauguració de l’exposició “Paraules descalces”, 
a la Casa de Cultura i exposició de llibres a la 
Biblioteca. Organització: Ajuntament.

Dimecres 6
Curs bàsic de manipuladors d’aliments. A les 10 h, 
a la Casa de Cultura. Organització: Departament 
de Sanitat i Consum.

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

Dijous 7
Cafè tertúlia amb J. Caro, piscòloga del CIRD. A les 
18 h, a Cal Rapissa. Organització: Departament 
d’Igualtat, Regidoria de Benestar Social.

Ballada de sardanes amb La Cobla Vila d’Olesa. A 
les 18.30 h, a la plaça de La Sardana. Organitza-
ció: ACF Olesa Sardanista.

Divendres 8
Dia Internacional de la Dona. Lectura del mani-
fest i xerrada a càrrec del fotògraf de “Paraules 
descalces”. A les 18.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Departament d’Igualtat, Regidoria 
de Benestar Social.

5a mostra de Cinema i Dones amb “La Fuente de 
las Mujeres”. A les 22 h, al Casal. Organització: 
El Casal d’Olesa i Bloc Olesà.

Dissabte 9
Debat: “Homes que parlen de dones”. Modera 
Olesa Ràdio. A les 19 h.

5ª fira de productors artesans del Montserratí. A 
partir de les 9.30 h i durant tot el dia, al carrer dels 
Arbres, Esparreguera. Organització: Ajuntament 
d’Esparreguera.

Concert amb les Veus d’Ariadna. A les 20 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: Departament 
d’Igualtat, Regidoria de Benestar Social.

Diumenge 10
Segona festa del Dia d’Andalusia 2013. A la UEC. 
Dinar, a les 14 h. Després, actuacions i música 
per a tothom. Organització: Associació Cultural 
Andalusa Luis de Tena.

Representació de La Passió. De 10.15 a 14 h, al 
teatre La Passió.

Torneig de futbol sala femení per la convivència. 
A partir de les 15 h, al pavelló Salvador Boada. 
Organització: Departament de Joventut, Esports, 
Igualtat i Projecte Mosaic del Servei de Diversitat 
i Convivència. 

Concert de primavera amb la Cobla Vila d’Olesa. 
A les 18.30 h, al Casal. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dimarts 12
Paella popular i activitats infantils. De 10 a 17 h, a 
la plaça dels Països Catalans. Organització: AAVV 
La Central-L’Olivera.

Escola de pares i mares. Taller gratuït per cantar 
i ballar, per a famílies amb fills d’1 i 2 anys. A les 
17 h, a la llar d’infants Taitom. Organització: llar 
d’infants Taitom, Serveis Educatius Cavall de Car-
tró, amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Nit d’òpera: “Falstaff”, de Giuseppe Verdi. Re-
transmissió en directe des de l’Òpera Bastille de 
París. A les 19.30 h, al Casal. Organització: El 
Casal d’Olesa.

Dimecres 13
Projecte “Xerrem”, converses en català. A les 19.30 
h, a la Biblioteca. Organització: CAL Olesa.

Dijous 14
Coloqui xerrada sobre el rec de les oliveres. A les 
19 h, al Local Social de la Fundació del c. Anselm 
Clavé. Organització: Fundació Agrícola Olesana.

Divendres 15
Hora del conte: “La feina del sol i la lluna”, “El 
príncep Pampimflu” i “El gegant de l’ull al front” 
amb la narradora Carla Vallès. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Xerrada: “Toc-toc: qui hi ha? Sóc el trastorn ob-
sessiu compulsiu”, a càrrec de Ferran Martinena 
Mora, psicòleg. A les 19.30 h, a la UEC d’Olesa. 
Organització: UEC d’Olesa.

5a mostra de Cinema i Dones amb “Nannerl, la 
soeur de Mozart”. A les 22 h, al Casal. Organitza-
ció: El Casal d’Olesa i Bloc Olesà.

Dissabte 16
Club de lectura de novel·la negra. A les 11 h, a 
la Biblioteca.
2a Calçotada Popular d’Olesa de Montserrat. 
Organització: La Fona, Casal independentista i 
popular d’Olesa.

3r cicle de jazz amb B120 I La Jazz Band de l’Es-
cola Municipal de
Música. A les 22 h, al Casal d’Olesa. Organització: 
Bloc Juvenil i Departament de Joventut.

Diumenge 17
Representació de La Passió. De 10.15 a 14 h, al 
teatre La Passió.

Teatre: “Rucs o la maledicció del bruixot”, amb 
la companyia La Pera Llimonera. A les 17.30 h, al 
Casal d’Olesa. Organització: Xarxa d’Olesa.

Sardanes a la Plaça de la Sardana. De 18.30 a 
20.30 h. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dilluns 18
Introducció a la cultura cervesera. Taller i tast, 
a càrrec de Miquel Àngel Arrufat, elaborador de 
cervesa artesana d’Olesa. A les 19 h, a la Biblio-
teca (cal inscripció prèvia).

Dimarts 19
Jam session a la Casa de Cultura. A les 21 h. Or-
ganització: Escola
Municipal de Música.

Dimecres 20
Coloqui xerrada sobre el productes fitosanitaris. 
A les 19 h, al Local Social de la Fundació del c. 
Anselm Clavé. Organització: Fundació Agrícola 
Olesana.

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

Dijous 21
Va de concert d’adults! A les 20 h, a la Casa de Cul-
tura. Organització: Escola Municipal de Música.

Dia mundial de la poesia. Taller: “Busquem parau-
les, fem poesia!”. A les 17 h, a la Biblioteca.

Divendres 22
Club de lectura general: “El caça zero”, de Pascale 
Roze. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

5a mostra de Cinema i Dones amb “Carmina o 
revienta”, de Paco León. A les 22 h, al Casal. Or-
ganització: El Casal d’Olesa i Bloc Olesà.

Dissabte 23
III gimcana “A la recerca dels ous de Pàsqua”. In-
clou xocolatada. A les 11 h, al parc de Les Planes. 
Organització: AAVV Les Planes.

Representació de La Passió. De 17.30 a 21.15 h, 
al teatre La Passió.

Assemblea general de sòcies/socis de l’Associació 
Ariadna. A les 18 h, al local social (Metge Carre-
ras, 80).

Setmana Santa 2013. Presentació del web “Mis-
teris d’Olesa” i de la col·lecció de xapes de cava 
dels Misteris i exposició fotogràfica. A les 18 h, a 
la Casa de Cultura. Organització: Col·lectiu Mis-
teris d’Olesa.

Diumenge 24
Cinema infantil: “Pànic a la granja”. A les 17 h, al 
Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

Concert de Rams a càrrec de l’Escolania i Cor Jove 
i coral Santa Maria, sota la direcció d’Eduard Vila i 
Joan Francesc Cortès i, a l’orgue, Lorien Santana. 
A les 18.30 h, a la Parròquia. Organització: Col-
lectiu Misteris d’ Olesa.

Cineclub: “Moonrise Kingdom”. A les 19 h, al Casal. 
Organització: El Casal d’Olesa.

Dimarts 26
Missa solemne dels Misteris amb ofrenes i repre-
sentació de la
Moixiganga d’Olesa, a càrrec de l’Esbart Olesà i 
processó laica a la Parròquia Santa Maria i als car-
rers de la vila. A partir de les 20 h. Organització: 
Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Dimecres 27
Projecte “Xerrem”, converses en català. A les 19.30 
h, a la Biblioteca. Organització: CAL Olesa.

Dijous 28
Missa del Sant Sopar (l’església restarà oberta fins 
a les 24 h). A les 20 h. Organització: parròquia 
de Santa Maria.

Pregària i concert a la seu del Bes de Judes, a 
càrrec de la coral Santa Maria d’Olesa sota la 
direcció de Joan Francesc Cortès. A les 22.30 h, 
al carrer Colom, 149. Organització: confraria del 
Bes de Judes.

Dijous 28
“Ruta dels Misteris” (visites guiades). Visita dels 
Misteris a les seves seus. A partir de les 17 h. Inici 
de la Ruta, a la plaça de Fèlix Figueras (davant 
de l’Ajuntament). Organització: Col·lectiu Misteris 
d’Olesa.

Divendres 29
“Ruta dels Misteris” (visites guiades). Visita dels 
Misteris a les seves seus. A les 11, 16 i 18 h. Inici 
de la Ruta, a la plaça de Fèlix Figueras (davant 
de l’Ajuntament). Organització: Col·lectiu Misteris 
d’Olesa.

Representació de La Passió. De 10.15 a 14 h, al 
teatre La Passió.

Litúrgia de la Passió i Mort de Jesús. A les 18 h, 
a la Parròquia.

Concert de Divendres Sant a càrrec de la soprano 
Alba Bohigas (confraria de la Mare de Déu dels 
Dolors) i, seguidament, Viacrucis, a les 19 h, a 
la Parròquia i al voltant de l’església parroquial. 
Organització: confraria de la Mare de Déu dels 
Dolors i portants del Sant Crist.

Totes les activitats proposades en aquesta secció 
són enviades per les entitats i associacions organit-
zadores. La redacció del 08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de canvis d’última 
hora.
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En Petit Comitè

ASSEMBLEA	INFORMATIVA	DIA	21	DE	MARÇ	
LOCAL	SOCIAL	C/ALFONS	SALA,42		A	LES	7	DE	LA	TARDA.

ESTUDI/	PROJECTE.
FACTURACIÓ	ALS	SOCIS	 I	 SÒCIES,	DELS	CONSUMS	D’ENERGIA	ELÈCTRICA	 (TIPUS	
DOMÈSTIC).

La	COMUNITAT	MINERA	OLESANA	SCCLt.	com	a	Cooperativa	de	consumidors	i	usuaris	que	
som,		tenim	la	condició	de	majoristes	i	podem	vendre	al	detall,	com	a	minoristes.

Aquesta	possibilitat	ens	obre	nous	camins	per	compartir	amb	tots	els	olesans	i	olesanes.	
L’economia	social	possibilita	treballar	pel	bé	comú.

La	Comunitat	Minera	com	a	Cooperativa,	vol	intercanviar	sinergies	que	afavoreixin	els	
socis	i	sòcies	per	tal	de	reduir	la	factura	del	consum	elèctric.

L’estudi/projecte	es	basa	en	la	possibilitat	de	canviar-nos	de	subministrador	Elèctric.	Degut	
a	la	liberalització	del	Mercat	Elèctric	que	engloba	la	tarifa	regulada	d’últim	recurs	(TUR)	
que	és	la	que	tenim	la	majoria	de	ciutadans.

La	Comunitat	Minera,	degut	a	la	liberalització	del	Mercat	Elèctric,	fa	mesos	que	treballa	
conjuntament	amb	l’Empresa	“	FACTOR	ENERGIA”	Comercialitzadora	d’energia	elèctrica	
de	tipus	industrial,	perquè	pugui	subministrar	energia	elèctrica	del	tipus	domèstic	a	tots	
aquells	socis,	sòcies	i	olesans	que	ho	demanin.

Els	 Estatuts	 Socials	 de	 la	 Comunitat,	 varen	 ser	modificats,	 ampliant	 l’Objecte	de	 la	
Cooperativa	(Assemblea	Extraordinària	de	21	de	gener	de	2012)	per	poder	prestar	aquest	
servei.	

Actualment	el	Sector	Elèctric	està	immers	en	una	profunda	transformació,	fruit	de	les	
exigències	 Europees	 i	 del	 dèficit	 tarifari.	 Les	 Empreses	de	 subministrament	elèctric,	
també	facturen	altres	energies	com	el	gas	natural.		Els	avantatges	d’aquestes	fórmules	
de	facturació,	casi	sempre	no	són	el	què	ens	diuen,	degut	a	que	en	les	factures	paguem,		
uns	costos	de	manteniment	d’instal·lacions	o	altres	històries	que	no	estan	relacionades	
amb	el	consum.

El	Ministeri	d’Indústria,	Energia	i	Turisme	ha	dissenyat	vuitanta-quatre	(84)	Modalitats	
Tarifàries,	en	 front	de	 les	dues	que	 té	 l’actual	TUR	per	encarir	de	 forma	encoberta	el	
consum	de	llum	fins	a	un	7,4	%	a	partir	del	2013.	(Informe	FACUA).

Es	penalitzarà	als	usuaris	d’acord	als	consums	que	 facin	 tenint	en	compte	 la	potència	
instal·lada	(factor	potència).	Els	consums	estaran	dividits	en	trams	de	Kw/h	consumits,	
aquest	sistema	farà	que	el	preu	del	Kw/h	sigui	diferent,	segons	els	trams	de	consums.	No	
es	preveu	tenir	en	compte	les	persones	que	resideixen	en	l’habitatge.	

Hem	de	tenir	en	compte	que	l’energia	elèctrica	cada	dia	serà	més	cara,		la	COMUNITAT	
MINERA	OLESANA	SCCLt.	 vol	 informar	de	 la	possibilitat	d’abaratir	 la	 factura	així	 com	
d’informar	dels	hàbits	 i	mètodes	que	fan	possible	l’estalvi	energètic	a	nivell	domèstic.	
Hem	de	voler	ser	eficients	tant	en	el	consum	d’energia	com	en	el	de	l’aigua.

UNA	 	 COOPERATIVA	DE	 CONSUM,	VOL	 SATISFER	 PERMANENMENT	NECESSITATS	
D’ADQUISICIÓ	DE		BÉNS	i	SERVEIS	A	LES	SEVES	PERSONES	SÒCIES.

A	TOTS	AQUELLS	QUE	HI	ESTEU	INTERESSATS,		US	HI	ESPEREM	PER	INFORMAR-VOS.

Joan	Arévalo	i	Vilà
President

Aniversari
Després d’una trajectòria com a secció 
local iniciada l’any 1993, a ERC Olesa 
de Montserrat celebrem el nostre vintè 
aniversari.
Han estat vint anys de feina i dedicació 
al servei del nostre poble i del nostre 
país. I és per aquest motiu que volem 
aprofitar per agrair a totes aquelles 
persones que, d’una forma directa o 
indirecta, han fet possible aquesta fei-
na i, evidentment, també volem donar 
el nostre agraïment a tots aquells que, 
al llarg dels anys, han donat suport i 
confiança a la nostra formació amb el 
seu vot. És gràcies a ells que avui la 
secció local i el nostre partit ha evo-
lucionat i s’ha mantingut en el temps 
fins avui. Seguim treballant amb la 
mateixa empenta i il·lusió de sempre 
per aconseguir millorar la vida dels 
nostres conciutadans i l’alliberació 
nacional.
Amb motiu del 20è aniversari, la sec-
ció local d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a Olesa de Montserrat ha 
organitzat un dinar obert a tothom. 
Comptarem amb la presència del 
nostre president Oriol Junqueras, una 
persona que cada dia suma, sempre 
amb l’objectiu de superar la crisi que 
viu Catalunya el més aviat possible, i 
que, per aconseguir-ho, treballa fer-
mament per a l’alliberació de l’estat 
català, donant a conèixer clarament 
i sense embuts les possibilitats que 
tindrà la Catalunya independent. És 
moment de fer-li costat, fer força i 
afrontar aquesta etapa, gens fàcil.
Així doncs, el proper diumenge 7 
d’abril, us esperem a tots els que 
vulgueu compartir amb nosaltres el 

dinar que es farà a la UEC. La venda 
de tiquets serà anticipada i els po-
dreu aconseguir a través de qualsevol 
membre de la secció local, trucant al 
telèfon 680 279 165, o bé els dimarts 
i dimecres del mes de març al local 
d’ERC, al carrer Anselm Clavé, 175, 
entresòl 2. Us hi esperem. No hi fal-
teu!
Secció local d’ERC a Olesa de 
Montserrat

Nova regidora
Maria Teresa Escamilla serà la nova 
regidora de CiU al consistori olesà en 
substitució de Mireia Cañadell, que va 
confirmar al darrer ple la intenció de 
deixar el càrrec “per no poder dedicar-
hi el temps que requereix” segons ha 
explicat. També ha volgut deixar clar 
que en cap cas ha estat per problemes 
amb el partit ni amb els companys re-
gidors, i ha dit senzillament que, per 
motius personals, no podia exercir la 
feina amb la intensitat que hauria de 
fer-ho.
Maria Teresa Escamilla i López és nas-
cuda a Manresa l’any 1965 i fa 16 anys 
que viu a Olesa. Diplomada en Treball 
Social i advocada, ha treballat a l’Ajun-
tament de Badalona en els departa-
ments d’Ensenyament i de Justícia 
des de fa 23 anys. Ha estat membre 
fundador de l’escola de pares del col-
legi Daina-Isard. És militant d’UDC i, a 
les últimes eleccions de la Generalitat, 
ha format part de la llista de candidats 
del Parlament de Catalunya.

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

Guaita

08640

  Foto:08640

Carrer Vall d’Aran d’Olesa. Aquest és l’aspecte que presenta, encara avui, 
un dels carrers que connecten el barri de les Planes amb el nucli urbà 
del municipi. La manca d’un arranjament propi del segle XXI, fa cada 
dia més complicat circular per aquest carrer sense posar en risc l’estat 
del vehicle. La solució no sembla fàcil. L’elevat cost d’unes obres com 
cal, fan poc probable que aviat es facin (de fet ni estan programades), 
la manca d’urbanització d’un dels seus laterals accentua les dificultats, i 
tampoc sembla una opció en discussió suprimir les places d’aparcament 
de la part sud per guanyar amplada i facilitar la circulació. Mentrestant, 
i mentre les pluges segueixen malmetent el seu lateral, els veïns, cada 
cop més, busquen alternatives a aquest carrer...
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Esport olesà
Tir amb arc
Dues medalles i trofeu de subcampió va 
ser el botí de Catalunya al campionat 
d’Espanya cadet i menors celebrat a 
Olite (Navarra). Per a destacar l’olesà 
Ramon Raluy, en arc compost,  que 
recull el trofeu com 2n classificat en 
aquesta divisió amb 509 punts. Altres 
destacats:  Adriana Pla, millor catalana 
classificada en cadets i Judith Teruel ho 
fa en categoria de menor, guanyant les 
dues una una eliminatòria. Destacar el 
debut de Carlos Alcazar que va caure 
davant el subcampió per un ajustat 6/4. 
Jaume Abayà i Mar Granero no passen 
de la primera ronda. En cadet individual 
destacar al català  Jordi Cubiró, doble 
medallista, en individual i per autono-
mies. . 
Per autonomies Catalunya es 3ra amb: 
Jordi Cubiró, Arnau Bonet i Arnau Peña, 
sumen 1586 punts i aconseguien la 
medalla de bronze. Balears amb 1654 i 
Madrid amb 1652 configuren el podi per 
autonomies. En categoria Menors finalit-
zen 7es amb: Elena Fuentes, Ruth Reca-
sens i Judith Teruel amb 1553 punts.
En categories menor 14 anys, es va 
destacar la catalana Elena Fuentes que 
es va quedar a la porta de la medalla 
de bronze per una fletxa de desempat 
després d’empatar a 5 punts davant l’as-
turiana González. El 10 de González pel 
9 de la catalana decisiu pel bronze.
La resta de catalans en arc recorbat es 
van situar al lloc 17è: Roger Hermosillas, 
Arnau Peña i  Albert Rojas. En noies es 
situen al 9à posició  Marina Vendresca, 
Magdalena Tajes. En menors femení 
acaben 9è lloc: Ruth Recasens, Laia 
Marimón. En nois: Juan Àngel Martínez 
finalitza 17è.

Triatló
El passat dia 17 de febrer es va celebrar 
la Mitja Marató de Barcelona on més de 
17.000 inscrits van còrrer els 21.095 
metres i on van participar els olesans 
Feliciano García (Club Triatló Olesa) amb 
un temps de 1:23:50 i 509ª posició, i del 
Club Atletisme Olesa, l’ Enric Vicente i 
Antonio Agut amb un temps de 1:31:11 
posicions 1537a i 1545a, David Francisco 
Castro (1:33:34, posició 1960a), Miquel 
Puig (1:37:29 i posició 2833a) i Isaac 
Hernandez amb un temps de 1:40:45 i 
3822a posició.

Casi campiones
Les jugadores del CT Olesa van fer una 
magnífica fase final a les instal·lacions 
del CEPTI de Tarragona i van acabar 
segones a la Copa Catalunya de pàdel. 
Després d’una llarga temporada on van 

quedar campiones comarcals i provin-
cials, les noies no van poder arrodonir 
aquesta estupenda campanya i van cau-
re a la final contra el CT Tarragona. En 
semifinals van derrotar al Junior de Sant 
Cugat. Cal felicitar a totes les jugadores 
per aquest nou èxit. Per altra part l’equip 
masculí va caure a semifinals contra el 
GEIG de Girona.

Patinatge artístic
Olesa acull per primera vegada un 
campionat d’Interclubs de patinatge 
artístic. El campionat d’Interclubs 2013 
tindrà lloc a la pista annexa del Pavelló 
Salvador Boada el proper diumenge 
17 de març i competiran els clubs de 
patinatge de Sant Vicenç de Montalt, 
Sant Cebrià de Vallalta, Guineueta 
(Barcelona), Valldemossa (Barcelona) 
i Olesa. Es tracta de la primera fase 
d’aquest campionat i serà la primera 
vegada que l’organitzi el Club Patinatge 
Artístic Olesa (CPA Olesa).
El Campionat d’Interclubs és una com-
petició d’àmbit autonòmic que organitza 
la Federació Catalana de Patinatge Ar-
tístic on els clubs de cada territorial es 
distribueixen en grups que competeixen 
entre sí en dues fases. Els 3 patinadors 
més ben classificats de cada categoria 
passen a les semifinals i, si es tornen 
a classificar, a les finals territorials. El 
següent pas és la Copa Catalana, on 
participen els 8 millors patinadors de 
Catalunya de cada nivell en la modalitat 
de Lliure. Cal recordar que el 2012 el CPA 
Olesa va estar representat en aquesta 
final per una patinadora.
El CPA Olesa ha estat seleccionat per la 
Federació com a cap de grup i serà el 
coordinador de l’organització d’aques-
tes dues fases entre els cinc clubs que 

formen el seu grup (CPA Sant Vicenç de 
Montalt, CPA Sant Cebrià de Vallalta, CP 
Guineueta -Barcelona-, AEE Valldemossa 
-Barcelona- i CPA Olesa). Divuit nenes 
representaran el club olesà en aquesta 
competició en diferents nivells i moda-
litats: Escola i Lliure.
Des del Club Patinatge Artístic Olesa 
volem felicitar les germanes Quer pels 
bons resultats obtinguts al Campionat 
de Catalunya de Xous que es va cele-
brar a Girona el passat mes de febrer. El 
grup Xou Juvenil del CPA Tona, club en 
el qual competeixen, va quedar campió 
de Catalunya i el grup de Xou Gran va 
quedar en cinquena posició. Des d’aquí 
els volem desitjar també molta sort al 
Campionat d’Espanya que se celebrarà 
el 9 de març a Reus (Xou Gran) i el 5 
d’abril a Vigo (Xou Juvenil).
CPA Olesa

Cap a Puigventós
Els organitzadors de la cinquena edició 
de la Cronoescalada BTT a Puigventós 
ja han posat fill a l’agulla per al gran dia 
de la competició que serà el 19 de maig. 
Per a més informació, consultar el web: 
http://cronoescalada.daina-isard.cat

Futbol sala
Els propers 25, 26, 27 i 28 de març es 
celebrará el 2n Campus Futbol Sala al 
pavelló Salvador Boada. Les activitats 
previstes seran tecnificació de jugadors 
i porters, jocs de pilota i jocs aquàtics. 
Organitza el Futbol Sala Olesa i per 
participar-hi heu d’omplir la butlleta 
d’inscripció fins al 15 de març.

Defensa personal
Carlos Pascual es el fundador de la or-
ganización KTM(r) Huracán Blanco y el 
representante de la Federación KTM(r) 
Limalama Internacional en España. Ha 
sido el encargado de introducir este sis-
tema de defensa personal de la Polinesia 
en Olesa, gracias al Gimnasio SirFitness 
Furio Jol donde actualmente imparte sus 
clases.
El Limalama está basado en las anti-
guas artes de combate de la Polinesia, 
practicadas por los guerreros nativos 
de las islas del Océano Pacifico. Sus 
movimientos técnicos están inspirados 
en la naturaleza, como el movimiento 
de las olas, donde  basa su fluidez y ex-
plosividad. La primera fase de este está 
dirigida a interceptar y anular, tomando 
la iniciativa en intensidad proporcional 
al ataque recibido. La velocidad de los 
ataques, dirigidos de forma inteligente y 
continua a diferentes partes del cuerpo, 
busca dejar sin posibilidad de reacción, 
envolviendo al adversario en un mar de 
técnicas, que finalizan cuando éste que-
da completamente anulado. Todos los 
recursos que el cuerpo humano ofrece 
y pueden ser usados como armas se 
combinan en movimientos técnicos que 
reflejan un profundo conocimiento de la 
anatomía humana y experiencia de las 
reacciones y efectos que provocan en 
el mismo. La desarticulación de huesos, 
luxaciones, desequilibrios y ataques a 
centros nerviosos componen además el 
arsenal más avanzado en los movimien-
tos de máxima eficacia.
Limalama es un arte marcial enfocado 
hacia la defensa personal que solo debe 
ser utilizado como último recurso cuan-
do no dejan otra posibilidad, es decir, 
para combate real, en el que puede 
estar en juego la vida y la muerte. Bajo 
estas circunstancias, el practicante de 
Limalama puede ser letal. Por ello, todo 
practicante debe respetar el código de 
honor del Limalama y las leyes del país. 
Síntesis de esta filosofía marcial es la 
“Promesa del Guerrero” que realizan los 
practicantes de Limalama, inspirada por 
el Gran Maestro Tino Tuiolosega, entre 

cuyos principios están los de aceptar el 
progreso con la mente abierta, proteger 
la dignidad, felicidad y libertad de todos 
los seres humanos y respetar la ley y 
solamente utilizar este arte con justicia 
para la defensa personal.
Si están interesados o queréis hacer 
una clase gratis, comunicarse al tel: 
637 270 547. 

Pàdel
El Club Tennis Olesa organitza dos tor-
neigs de pàdel al mes de març. Els dies 
16 i 17 serà el moment del Torneig de 
Plata Femení, i el cap de setmana del 23 
i 24, el torneig d’Or i Plata Masculí.

Bàsquet
L’Associació de Veïns de Les Planes or-
ganitza el I Torneig 3 x 3 Bàsquet, obert 
a tothom. La cita és el dissabte 23 de 
març a les 10.30 h, al Parc Municipal de 
Les Planes.

BTT
Els integrants de l´equip Zona Bici Es-
parreguera competiran en les Proves de 
BTT i Carretera que és celebrin a la zona 
i en altres federades arreu de Catalunya 
com, la Copa Catalana Internacional, 
Open Provincial de Barcelona, Xallenge 
Penedès, Garraf, Anoia, La Portals, La 
Tavasca, Open natura, Cursa Btt Zona 
Bici Esparreguera, Cronoescalada Olesa 
de Montserrat i Cronoescalada Zona Bici 
Esparreguera.
Els corredors del equip són: Antonio 
Expósito Gálvez, Santi Muñoz Alba, 
Fabian Fuentes Otero, Antonio Expósi-
to Sánchez, Alberto Blanco Moscoso 
i Josué Llusa Molina (Esparreguera); 
David González Morales i Sergio Porte-
la Castro (Olesa); David Barges Santafe 
(Martorell); Juan Antonio Delgado Belli-
do (Santa Coloma de Gramanet); Juan 
Manuel Gómez (Collbató), i José Manuel 
Salguero (Sant Esteve Sesrovires). El 
director esportiu és Jaume Mas.
Des de l’equip volen agrair als patroci-
nadors que han fet un esforç en la situ-
ació econòmica actual per fer possible 
aquest projecte: Tecnitoldo, Excafran, 
AMJ Disseny, Carns Casals, Bar 100% 
Motards, Alu-Font, Servi / Josauto, 
Enyesados Fuentes, Espai Blanc i Ford 
Esparreguera.

Atletisme
El Club Atletisme Olesa va participar 
amb bons resultats a diferents proves 
a Catalunya. L’equip veterà femení del 
Club Atletisme Olesa va acabar a la ter-Les noies del pàdel olesà  Foto:CTO

Ramon al podi Foto:TAO

Carlos Pascual  Foto:CP
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Horts de Lleure
Si estàs interessat a tenir el teu 
propi hort, Jane Preses et lloga 
parcel·les de 30m o 40m per conre-
ar sota els principis de l’agricultura 
ecològica. Planta ara, per recollir a 
la primavera-estiu les teves pròpies 
hortalisses. Passa a vissitar-los a 
Ctra. C-55, Km 2,2 (entre Abrera i 
Olesa) Tel 609 793 210 o 655 894 
320 o visita el seu web: www.gaud
eixdelteuhort.cat

Guanyadora
La guanyadora del premi de la 
Campanya de Nadal promoguda per 
l’Associació de Botiguers i Comer-
ciants d’Olesa “Rasca i guanya” va 
ser Rosa Maria Capafons, a la foto, 
acompanyada de la propietària de la 
botiga Armeria i Esports. El passat 
diumenge 3 de març, es va celebrar 
la tradicional “Fira Març” amb una 
notable participació de públic i de 
botiguers. Des de l’associació, agra-
eixen el suport de tots els associats 
i dels olesans que han acollit amb 
il·lusió aquesta nova campanya de 
la nostra entitat.

Nova benzinera
Petronieves inaugura la segona ben-
zinera a Olesa i, així, incrementa la 
seva presència a la zona, juntament 
amb les benzineres que el grup ja té 
a Esparreguera, Collbató, Sant Es-
teve de Sesrovires, Sant Andreu de 
la Barca i Masquefa. Aquesta nova 
estació donarà feina a quatre per-
sones de manera directa i neix amb 
la mateixa filosofia que ha seguit 
Petronieves fins el moment: oferir 
la millor qualitat al millor preu. 
La benzinera compta amb 8 sorti-
dors: 4 de gasoil i benzina sense 
plom 95; 2 de gasoil on, a més a 
més, els camions poden fer provisió 
i 2 d’AdBlue, que és un additiu que 
porten alguns camions que ajuda a 
contaminar menys. 
La benzinera estarà oberta les 24 
hores, cada dia de l’any i, a més de 
combustibles, ofereixen serveis de 
botiga, cafeteria, venda de butà i 
propà i recàrregues de mòbil. És 
a la carretera d’Olesa, a Esparre-
guera, rotonda C-55, al costat del 
nou Lidl.

Raid
L’INS Daniel Blanxart organitza, 
pel divendres 8 de març, un Raid 
d’aventura per a tots els escolars 
de sisè de primària. L’acte constarà 
de diverses proves al llarg d’Olesa: 
pista americana (amb “ponts de 
mico”), rocòdrom portàtil, proves 
de tir amb arc, etc.). A la tarda, 
faran el final de festa amb el lliu-
rament de premis i de xocolata. El 
mateix divendres 8 es realitzarà 
la jornada de portes obertes per 
a què les famílies puguin conèixer 
les instal·lacions del centre.

Calendari 2013
L’Associació Prodisminuïts Santa 
Oliva va rebre un donatiu de 1.330 
euros per la venda de la vuitena 
edició del “Calendari”, produït per 
l’equip d’aquest periòdic. Els diners 
es destinaran a subvencionar acti-
vitats formatives i recreatives de 
l’associació. Des d’aquí, volem do-

nar les gràcies a tots els botiguers, 
empreses i persones que han col-
laborat en la venda d’aquesta edició 
del calendari solidari.

Viatge
L’Associació Dones i Progrés or-
ganitza una sortida cultural a 
Logronyo els dies 16 i 17 de març. 
El viatge inclou autocar, una nit 
d’hotel, visita guiada a Logronyo 
i Nájera i dos dinars inclosos. Les 
places són limitades i el preu del 
viatge anirà en funció del nombre 
de persones. Podeu reservar plaça 
a: doniprog@terra.es

Perruqueria Nany
Este mes de marzo, Nany ofrece 
grandes ofertas en extensiones y 
los jueves y viernes de este mes, 
los cortes de hombres y niños serán 
a 5 €. Visítalos en la calle República 
Argentina, 5. Tel 93 778 4507.

cera posició (Sara Prescolí) al Campionat 
de Catalunya de Cros per Clubs celebrat 
al mes de febrer.
El diumenge 17 de febrer es va disputar 
pels carrers de Barcelona la 24ª mitja 
marató de Barcelona, on el CAO va es-
tar representat pels següents atletes: 
Enric Vicente Andrés, Antonio Agut 
Domènech, David Francisco Castro, Mi-

quel Puig Belmonte i Isaac Hernández 
Rubio.
Per últim, el passat diumenge 10 de 
febrer diversos atletes del CAO van 
participar al Control Absolut en Pista 
Coberta. Tot i que en alguns casos les 
marques no van ser les esperades, tot-
hom va realitzar un gran esforç en el 
que suposava en molts casos el debut 

a la temporada en Pista Coberta. Els 
resultats van ser els següents, tots 
amb millors marques personals: Daniel 
Sánchez Espinosa,  4ª posició a la 3ª 
sèrie dels 3000 m.ll. amb 9:41.78; Roger 
Gracián Mas, 9ª posició a la 3ª sèrie dels 
3000 m.ll. amb 10:10.68; Marc Soriano 
Amores, 9ª posició a la 4ª sèrie dels 
3000 m.ll. amb 11:11.51; Núria Vicente 

Solsona, 8ª posició a la 3ª sèrie dels 
800m.ll. amb 2:56.73, i Noèlia Sanahuja 
Cobacho, 9ª posició a la 3ª sèrie dels 
800m.ll. amb 3:12.57.
A Badalona, Juan Carlos Galán Miró 
va acabar a la 15ª posició els “10 km 
Badalona Running”.
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Classificats
Treball
Senyora seria i responsable s’ofereix 
per fer de cangur i per cuidar persones 
grans. Hores a convenir. Tel: 655 849 132 
(Nùria).

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

Educadora d’Educació Especial s’ofereix a 
particulars per realitzar sessions adapta-
des a necessitats específiques, estimula-
ció, comunicació, assessorament, etc. Tel: 
666 716 379 (Alba).

Busco universitari/a que hagi cursat Bat-
xillerat tecnològic o científic per poder fer 
classes particulars un parell de tardes a la 
setmana. El teléfon és el 647 467 714.

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

Ingeniera Técnica en Química con experi-
encia en la enseñanza, se ofrece para dar 
clases particulares. Tel: 626 932 891.

My Spanish for your English. Free lan-
guage exchange. I need to practice En-
glish. Do you need to practice Spanish? 
We can help each other. What do you 
think? Can be fun!. Regards Mi mail es 
mjesusglez72@hotmail.com (Maria Je-
sus).

Somos un matrimonio y nos ofrecemos de 
internos para realizar todas las tareas del 
hogar y mantenimiento de la casa en ge-
neral y cuidado de personas dependientes. 
Tenemos experiencia y referencias. Tel: 
670 577 346 (Angel y Nelly).

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

Venc piano vertical Sauter, lacat negre, 
fabricat l’any 2000. Preu: 3.500 € (un de 
nou val 7000 €). Perfectíssim estat!. Tel: 
650 752 424 (Sergi).

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

El Servei de Promoció Econòmica d’Olesa 
necessita cobrir els següents llocs de feina: 
auxiliar de manteniment de maquinària; 
jardiner i recepcionista. Per a més infor-
mació, el telèfon de Promoció Econòmica 
és el 93 778 6700 i la nova adreça és: 
c/Ample, 25.

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

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

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

Se venden dos plazas de parking en la calle 

Metge Carreras, para coche mediano, a 
7.500 euros cada una (negociable). Tel: 
93 778 0360.

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

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

Busco furgoneta mediana para cargar 2000 
o 2500 kg. Tel. 626 802 742.

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

Vendo colección de sellos de España (1967 
al 2012). Interesados, llamar al tel. 93 778 
55 59.

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

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

08640

Aarón Roca Toledo (7), Alba Figueres (56), Albert Aymerich (56), Albert Galvez (32), Alvaro Martínez Oliveras (11), Alicia Eri Castel (79), Ana María Vicente 
Torrijos (39), Andrea Llusà Cano (13), Andrés Llusà Lanau (40), Angel Martínez Checa (47), Antonio Rodríguez Moreno (39), Carme Carrera Romero (17), 
Caroline Arroyo Moss (17), Carla Soriano Amores (12), Carla Portela Barea (4), Carme Pérez Artola (47), Claudio Ramos Aguilera (38), David Sevilla del Rincón 
(14), Daniel Martínez Collado (72), Dolores Castillo León (75), Domingo Cortel Ollé (88), Encarnación Batista (82), Enric Cassart Boloix (80), Eric Párraga 
Jabares (3), Fede Jaime Riera (20), Félix García Ruiz (89), Florentino Bañales Rubio (77), Francesc Altarriba Garcia (49), Francesca Amores Guevara (47), 
Francisca Guillén Clusas (84), Francisco Moles Ortega (64), Francisco Paredes Martínez (66), Francisco Vallejo Quesada (54), Iolanda Almirall Matas (43), 
Isabel Lanau (65), Isolina Mariño Suarez (80), Roser Cunilleras Garijo (19), Jonathan Luna (23), José Antonio Briz Pérez (73), José López Rubio, José María 
Palau Porcal (51), Josep Font Catalán (89), Josep Gil Sancho (79), Josep Quer Pujol (78), Josep Segura Rius (56), Juan Chicón Vallejo (54), Juan Ramon 
Escrich Collado (66), Júlia Quer Riera (19), Laureano Algarra Martínez (84), Lola Voltà, Manoli Lozano Vargas, Manuela Nolasco (45), Marc Aymerich (31), 
Marc Montes Grau (13), Mario Àvila González (9), Mari Carme Alonso Bonals (61), Mari Carmen Branchat (60), María Calvo Aguilera (54), Maria Oller Llove-
ras (63), Maria Pallarès Mareso (81), Mateo Martínez Oliveras (7), Miquel Girona Gual (73), Montserrat Guevara Carrique (64), Paco Carrasco Martos (52), 
Pascuala Garatachea (88), Pau Caballol (11), Paula Portela Barea (9), Pepi Lozano (52), Iván Gálvez (32), Maria Martos Moreno (79), Pilar Sánchez Redondo 
(71), Ramon Martínez Solsona (41), Ramón Uber García (45), Raquel Amores Guevara (35), Raquel Domenech Carbó (33), Rosa Casado López (81), Rosalía 
Duarte Muñoz (79), Roser Gironés (69), Sílvia Agramunt (58), Sira Sabi Carrasco (33), Xavi Pommard (36).

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 treu-
re’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest periòdic, 
demanem disculpes.

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@hotmail.com, 
amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.
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