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Setembre calent

Foto: 08640

Un grup de treballadors i treballadores de la residència Santa Oliva es van aplegar el passat divendres 31 
d’agost, en un acte de protesta en el que, novament, van voler fer visible la problemàtica laboral que els 
afecta. La plantilla denuncia públicament, i tal com recull un escrit que van repartir pels carrers d’Olesa, el 
que consideren responsabilitat de la gerència en la creació d’un forat que, asseguren els treballadors, “es 
pretén tapar”, reduint el sou al personal. També s’afirma en el document que arran dels acomiadaments 
el personal del centre ha acceptat assumir més càrrega de feina, renunciar a dies de conveni, modificar 
vacances i cobrar a terminis la paga de juny, per poder satisfer la necessària atenció dels residents. El 
document recull que han existit sancions o amonestacions o amenaces d’acomiadament a la treballadora 
que ha denunciat aquests fets en veu alta; i que s’ha intentat arribar a acords amb la gerència del centre 
des de l’any 2011.
La delegada dels treballadors, Núria Castells, ha manifestat que ells volen dialogar amb la empresa, però 
que no volen cedir més i diuen “prou” de treballar en una situació precària i en situacions extremes, prou 
a la manca de material per treballar, prou excuses culpant la gestió anterior, prou de viure amb por a un 
acomiadament improcedent, prou manipulació i coacció a les treballadores. Una situació que afirmen afecta 
també als avis, i de la que en cap cas, recorden, en son culpables ni avis ni treballadors.

Els lectors prenen la paraula
Els pensionistes reclamen un lloc - Un veí es queixa del soroll municipal al matí - No us oblideu del 
carrer Almería - Bona campanya de donació de sang - Ordenances cíviques en qüestió

 (continua a L'informatiu i vegeu Editorial)

 (vegeu Correu)
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dissabte, 1 - MATAS
diumenge, 2 - ABELEIRA
dilluns, 3 - ALAVEDRA
dimarts, 4 - MATAS
dimecres, 5 - ABELEIRA
dijous, 6 - ALAVEDRA
divendres, 7 - MATAS
dissabte, 8 - ABELEIRA
diumenge, 9 - ALAVEDRA
dilluns, 10 - BARGALLÓ

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 

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

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

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

Setembre calent (cont.)
Per la seva part, el president del Patronat 
de la Residència Fundació Privada Santa 
Oliva d’Olesa, Pere Planas va afirmar que 
la situación de conflicto laboral que es viu 
al centre als darrers mesos, no afecta al 
servei que s’ofereix als avis residents. 
Planas afirma que les darreres retallades 
aplicades al sou de les treballadores són 
conseqüència directe del retard en el 
cobrament de les subvencions de la Ge-
neralitat de Catalunya, i de les tensions 
en la tresoreria de la mateixa residència. 
Per Planas, s’ha optat per equilibrar sous 
i evitar quelcom més traumàtic com un 
Expedient de Regulació d’Ocupació. 

Nou local
Des del passat 1 de setembre, totes les 
activitats de l’Associació de Veïns de 
La Rambla s’efectuaran al nou local del 
carrer Jacint Verdaguer, 30 (edifici de 
l’Escorxador).

Premi Recerca
L’Ajuntament d’Olesa creà l’any 1985, 
amb el suport econòmic de l’empresa Kao 
Corporation, uns ajuts de treball per tal 
de fomentar la investigació i d’iniciar una 
política de recerca sobre totes aquelles 
qüestions que, d’alguna manera, pogues-
sin ajudar a augmentar el coneixement 
que els olesans teníem dels aspectes cul-
turals que, en les diverses facetes, esta-
ven estretament vinculats a la realitat de 
la nostra població. La finalitat d’aquests 
ajuts és, doncs, la de promoure l’estudi 
i la recerca en àrees diverses: història, 
geografia, ecologia, pedagogia, indústria, 

arquitectura, urbanisme, agricultura, etc. 
En aquesta edició, els treballs es podran 
lliurar fins el 15 d’octubre en dues cate-
gories: 28è Premi de Recerca Lliure, que 
s’ofereix al millor treball d’investigació 
(individual o col·lectiu) sobre filologia, 
història, art, arqueologia, arquitectura, 
urbanisme o qualsevol altra àrea relacio-
nada amb la vila d’Olesa. L’import del pre-
mi és de 2.500 euros. I el XVII Premi de 
Recerca Lliure per a escolars, implementat 
per tal de fomentar el coneixement de 
la nostra cultura entre els escolars de la 
nostra vila. Poden participar-hi alumnes 
d’ESO, de batxillerat i de CF de grau mitjà. 
L’import del premi és de 800 euros, que es 
desglossen en 400 euros en metàl·lic per 
a l’alumne o grup d’alumnes i 400 euros 
en material didàctic per a l’escola a la qual 
pertanyin els premiats. Les bases estan a 
la web de l’Ajuntament.

Al novembre, tanatori
El nou tanatori que s’està construint al 
cementiri de Can Singla d’Olesa s’estre-
narà per Tots Sants, segons ha explicat 
el regidor de Territori i Urbanisme, Pere 
Planas. El nou tanatori, que també tindrà 
crematori, ha suposat un cost de més de 
860.000 euros, despesa a càrrec de l’em-
presa que té la concessió de la gestió del 
cementiri de Can Singla, Exfun.
Planas ha explicat que les obres del ta-
natori, que van arrencar ara fa prop d’un 
any, concretament el 29 d’agost del 2011, 
estan seguint el calendari previst, tot i que 
l’empresa ha hagut de solucionar alguns 
problemes, com ara l’adequació de les 
torrenteres que passen a banda i banda 
del cementiri. També s’han construït 96 

nínxols nous i s’han fet les obres per a 
la recollida de les aigües pluvials dins el 
recinte del cementiri, ja que fins ara no 
hi havia clavegueram. 
Segons el projecte, el nou edifici de ser-
veis funeraris tindrà diferents espais de 
recepció (vestíbuls, sala de màquines de 
bar i serveis higiènics públics); espais de 
coordinació (despatx d’atenció, despatx 
de gestió, suport administratiu, arxiu i 
magatzem); dues sales de vetlla amb 
avantsala, sala d’acollida de familiars i sala 
d’exposició del fèretre (amb refrigeració); 
una sala d’incineració amb crematori i una 
sala multiconfessional amb capacitat per 
a 100 persones. També contempla espais 
de circulació de fèretres (accés de vehicle 
funerari, sala de preparació de fèretres 
i accés a sales d’exposició de fèretre) i 
espais de logística (vestidors i serveis 
del personal, magatzem general i locals 
tècnics).

Puja l’aigua
La Comunitat Minera Olesana va informar 
que des del passat 1 de setembre, la fac-
tura pel servei d’aigua pujarà un 3 % de 
mitjana. L’augment del cànon de l’aigua 
el mes d’abril, la creació d’un nou cànon 
que han de liquidar les entitats submi-
nistradores a partir del mes d’abril i a 
l’Agència Catalana de l’aigua i, finalment, 
l’augment de l’IVA al setembre han fet 
que ara la Comunitat Minera Olesa hagi 
decidit pujar un 3 % el preu de l’aigua a 
Olesa, un augment que s’afegirà al 2,4 % 
ja aplicat.
L’augment del 3 % de mitjana del preu de 
l’aigua a Olesa, reflectit ja a la propera 
factura del mes de setembre, es concreta 

El mes de setembre ha començat mo-
gut, i es preveu que així continuï. La 
recent pujada de l’IVA, les retallades 
en serveis tant essencials com l’edu-
cació o la sanitat, rescats bancaris, 
les preferents, els desnonaments, el 
nou pla “Prepara”, i les manifesta-
cions del’11 de setembre reclamant 
la independència, auguren sonades 
mobilitzacions. A Olesa, que aquesta 
situació també té una incidència di-
recte vers els seus ciutadans, el mes 
de setembre estarà marcat alhora per 
les nombroses activitats que s’han 
programat: la Festa dels Miquelets, 
l’Olesa Tremola, l’inici del Concurs de 
teatre Amateur Vila d’Olesa són algu-
nes de les propostes que garanteixen 
que el mes de la tornada a l’escola i de 
la tornada a la feina (els que tenen la 
sort de conservar-la), serà segur un 
mes sonat.
La “cuesta” de setembre es fa encara 
més costa amunt amb la pujada de 
l’IVA al 21 per cent. Estan els que 
van avançar les compres del material 
escolar durant el mes d’agost i es van 
estalviar uns euros, però ja en aquest 
mes, aquesta pujada d’impostos se 
suma a una altra sèrie d’iniciatives i 
retallades ja anunciats. La tisorada 
educativa aprovada l’abril passat 
elevarà el cost de les matrícules a les 
universitats públiques fins a un 66% 
de mitjana d’un any per a un altre, 
tot i que encara hi ha incertesa sobre 
com es materialitzarà l’increment. 
El Govern va aprovar l’enduriment 
dels requisits per obtenir beques, de 
manera que els que no aprovin com 
a mínim la meitat de les assignatures 
hauran de tornar íntegre l’import.
Per si fos poc, l’alimentació dels es-
tudiants, els seus uniformes i el seu 
transport també ja són més cars. A 
Catalunya es permet als alumnes de 
col·legis públics portar menjar de 
casa, tot i que hauran de pagar per 
accedir al menjador.
Els serveis de la llar i el transport, 
dos dels consums més habituals en 
qualsevol família, són responsables de 
bona part de l’augment que regeix des 
del passat 1 de setembre. La llum, el 
gas, l’aigua o el telèfon s’encareixen. 
I els trasllats d’un lloc a un altre tam-
bé, ja que el transport puja del 8% al 
10%, al que cal afegir l’alça del preu 
que algunes comunitats autònomes ja 
han aplicat.
La veritable “cuesta” d’aquest any no 
va ser al gener sinó que va començar 
el dissabte 1 de setembre. Darrere 
d’aquestes salvatges mesures econò-
miques estan les persones, que final-
ment, són sempre les que paguen les 
conseqüències. La sensibilitat social 
sembla no entrar en els plans d’aquest 
govern.
Bona sort amb aquest setembre ca-
lent!
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L’informatiu (cont.)
en augments en la factura bimensual d’en-
tre 0,60 cèntims i 1,00 euro per consums 
d’1 a 20 m3; d’entre 1 i 2 euros per con-
sums de 21 a 35 m3; d’entre 2 i 4 euros 
per consums de 36 a 50 m3; i d’entre 4 i 
6,50 euros per consums de 51 a 70 m3. 

Obres
Les obres que es realitzen al carrer 
Francesc Macià amb Benet Margarit pel 
soterrament de subministres servirà per 
arranjar l’entorn de la xemeneia i per 
implantar mesures encarades a millorar 
la seguretat viària. Els treballs es per-
llongaran fins a principis de setembre. 
Aquestes obres són part del projecte 
d’urbanització ja contemplat al Pla d’Or-
denació Urbana Municipal de l’any 1993. 
Des de llavors, però, diferències entre 
propietaris del sector havien impedit que 
es concretés l’actuació que havia de servir 
per connectar, mitjançant un nou carrer, 
els carrers Benet Margarit i Margarida 
Biosca i desenvolupar l’entorn. Tot i les 
divergències entre propietaris, finalment 
l’anterior govern municipal donava el per-
mís d’obres a l’Escola Povill per ampliar 
les seves instal·lacions, unes obres que 
anaven condicionades a l’obertura d’una 
part de carrer que permetés l’accés al nou 
edifici del centre educatiu.
Pròpiament, les obres consisteixen en 
l’obertura d’un tram de carrer, l’arranja-
ment de l’entorn de la xemeneia catalo-
gada dins el Mapa de Patrimoni Material 
i Immaterial d’Olesa i l’adequació dels 
subministres.

Rambla
Les empreses que vulguin realitzar les 
obres de la segona fase de La Rambla 
d’Olesa hauran de contractar com a mí-
nim 3 olesans i olesanes, o ciutadans de 
pobles propers. L’obra té un cost aproxi-
mat de 400.000 euros i hi podran accedir 

empreses olesanes. 
Les empreses interessades en realitzar 
les obres de la Rambla poden presentar 
les seves ofertes des del passat 1 de 
setembre.

Olesa tremolarà
Els Diablots d’Olesa celebren enguany el 
seu 30è aniversari i el grup de percussió 
ho commemora organitzant a Olesa una 
gran trobada els propers 22 i 29 de se-
tembre. Mentrestant, el grup es troba en 
plena temporada d’actuacions i el passat 
22 de juliol vivien la seva actuació més 
multitudinària. 40.000 persones ballaven 
al ritme dels olesans en el marc de la Festa 
Nacional de Colòmbia al Parc del Fòrum 
de Barcelona.
La celebració de setembre a Olesa ha 
estat batejada amb el nom d’”Olesa Tre-
mola”. Més de 1.000 musics participaran 
en l’acte central de celebració del 30è 
aniversari dels Diablots organitzada per 
la secció de percussió. Més enllà, però, 
d’aquesta gran trobada que pretén fer 
tremolar Olesa a ritme de batucada, des 
de Diablots d’Olesa es treballa també per 
poder acollir la propera trobada de grups 
de percussió del Baix Llobregat. Així es 
pretén donar visibilitat a l’existència d’un 
grup de percussió que des de la seva 
formació, ara fa uns 5 anys, no para de 
créixer. 
Actualment, 63 olesans i olesanes de di-
verses edats formen el grup de percussió 
de Diablots d’Olesa. Paral·lelament al crei-
xement del nombre d’integrants també 
creix el nombre d’actuacions que, any 
rere any, realitzen pel territori català. Per 
exemple, al llarg d’aquest estiu han actuat 
a Tarragona, Sitges, Sant Boi o Vilassar de 
Mar, i anteriorment ho feien a Weingarten 
Baden o Toulouse, entre molts altres.
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Va passar
Curs de monitors
El passat 20 de juny va finalitzar el segon 
curs de formació d’oferta Monitor/a d’ac-
tivitats de lleure infantil i juvenil. Aquest 
curs, juntament amb els altres dos progra-
mats dins la convocatòria 2011, pertany al 
programa de formació adreçada prioritàri-
ament a treballadors/es en situació d’atur, 
subvencionada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya, pel Fons Social Europeu, sota 
el lema “l’FSE inverteix en el teu futur” i 
pel Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
- Servicio Público de Empleo Estatal.
La programació del curs consta de 295 
hores de formació, de les quals 145 són 
de formació teòrica i 150 de formació 
pràctica. Les pràctiques es van realitzar en 
menjadors escolars de centres educatius 
d’Olesa, Abrera i Esparreguera i al Centre 
Obert d’Olesa, gràcies a la desinteressada 
col·laboració d’aquestes entitats.
Hi ha alumnes d’aquest curs de formació 
que s’han inserit laboralment en el sector 
emprat: uns amb els esplais d’estiu du-
rant el mes de juliol i d’altres encara estan 
treballant.
Actualment, s’espera que el SOC obri 
la convocatòria de formació per aquest 
any 2012. Podeu seguir totes les nove-
tats a la pàgina web de l’Ajuntament, 
www.olesam.cat, a l’apartat de Formació 
de l’àrea de Promoció Econòmica.

Web bibliotecària
La Biblioteca Santa Oliva ha estrenat pàgi-
na web amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’actualitat de la biblioteca, les novetats 
bibliogràfiques i també facilitar els trà-
mits més habituals pel que fa a consulta, 
renovació i reserva de documents. Una 
altra de les novetats és l’inici d’un projec-
te de catalogació del fons de publicacions 
locals. L’adreça és www.bibliotecasantaol
iva.tk, una web que s’ha fet íntegrament 
des de la biblioteca, a més de continuar 
amb la xarxa social Facebook a la pàgina 
“facebook.com/bibliotecasantaoliva”.

Guaita!
A principis del mes d’agost es va produir 
l’esfondrament de dos plantes de l’habi-
tatge número 49 del carrer Santa Oliva 
sense causar danys personals, malgrat que 
en aquell mateix moment el propietari de 
l’habitatge es trobava a l’interior de casa 
seva. L’incident s’hauria produït en cedir 
diverses bigues d’aquest habitatge del nucli 
antic del municipi. 

Guanyadors
Aquests van ser els guanyadors del 42è 
Concurs de Pintura Local, organitzat per 
l’Escola d’Arts i Oficis. Carme Cascante 
Ferrer, primer premi; Antònia Jiménez Gó-
mez, segon premi, i Joaquim Creus Mach, 
tercer premi. En quant al 38è Concurs de 
Pintura Ràpida, el primer premi va ser per 
Julio García Iglesias (Abrera), el segon per 
al Josep Millars Chia (Esparreguera), Joan 
Josep Català Paysan es va portar el tercer 

cap a Alpicat i, per acabar, el quart premi 
va ser per a Ricard Terraza Llastarri de 
Granollers. Enhorabona!

Pressupost
El Ple de l’Ajuntament del mes de juliol va 
aprovar inicialment el pressupost munici-
pal per al 2012, que va aconseguir el vot 
favorable de l’Equip de Govern del Bloc 
Olesà, així com del PP i ERC. PSC i l’Entesa 
dels Olesans-ICV s’hi van abstenir i CiU hi 
va votar en contra. El pressupost ascen-
deix a 19.252.000 euros (dos milions i mig 
d’euros més que el del 2011), dels quals 
1,5 milions corresponen a inversions, en 
gran part destinades a la via pública. El re-
gidor d’Hisenda, Joan Segado va destacar 
que en principi aquest pressupost s’ha de 
tancar amb 443.000 euros de superàvit, 
fet positiu si es té en compte que enguany 
es compta amb un seguit d’ingressos ex-
traordinaris que, tal com es va destacar 
força des de l’oposició, l’any vinent no es 
tornaran a tenir, com és per exemple el 
mig milió d’euros extres que el govern rep 
del Govern central (arran la liquidació de 
l’any 2010 pel que fa a la participació de 
l’Ajuntament en els tributs de l’Estat).

Catalunya
L’Alcalde, Salvador Prat, va assistir a la 
trobada d’alcaldes celebrada el cap de 
setmana passat, del 8 i 9 de juliol, a Girona, 
on va donar suport al manifest favorable 
a la consecució del concert econòmic per 
a Catalunya mentre no s’aconsegueixi la 
independència. Un document aprovat pels 
gairebé 200 alcaldes de l’Associació de Mu-
nicipis per la Independència assistents a 
la trobada el redactat del qual exigeix que 
Catalunya “ha de poder decidir sobre la 
forma de gestionar el seus recursos fora 
de la LOFCA i la relació que vol amb l’estat 
espanyol, i apostar clarament per esdeve-
nir un nou estat de la Unió Europea”.
El text aprovat fixa també que Catalunya 
“necessita un model de finançament propi 

Artistes al carrer  Foto: MM
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Correu

Alumnes certificades  Foto: EAO

Para los pensionistas
Somos la Comisión de pensionistas, y 
queremos informar a los pensionistas 
de Olesa cómo van las gestiones con 
el Ayuntamiento, sobre el hogar de los 
pensionistas.
Llevamos un año de gestiones y nos he-
mos reunido con el señor alcalde varias 
veces. Nos dicen que no hay locales ni 
dinero. Los que formamos la comisión 
creemos que lo que no hay son ganas 
de resolver el problema, ya que todos 
los pueblos de España tienen locales 
para los pensionistas y en Olesa no hay 
ni uno.
El Ayuntamiento se ampara en el Esplai, 
y nosotros les decimos que el Esplai es 
privado, puesto que no pueden entrar 
los que no son socios. Esto lo explican 
los carteles que hay en la puerta de la 
entrada.
La Comisión de pensionistas le propu-
simos al Ayuntamiento que, dado que 
no hay dinero ni locales, se ponga de 
acuerdo con La Caixa para que se pu-
eda entrar libremente en el Esplai sin 
tener que ser socio o hacerse socio y 
que pongan el cartel de “Hogar de pen-
sionistas”.
Quedamos con el señor alcalde que 
preparará una visita con La Caixa, Ay-
untamiento y Comisión de pensionistas. 
Cuando se mantenga esa reunión, se-
guiremos informándoles.
Mariano Rodríguez Sáez
Comisión Colectivo de Pensionistas de 
Olesa

Arxiu fotogràfic munici-
pal
M’agrada, de tant en tant, passar per 
l’Arxiu Municipal. Allà, sempre hi trobo 
antics amics i coneguts. Sobretot a l’Ar-
xiu Fotogràfic Municipal. Sabíeu que es 
va organitzar fa més de 50 anys? Actu-
alment, hi ha més de 18.500 fotografies 
en les quals hi ha reflectida la història 
dels últims 100 anys d’Olesa. Quan es 
volen fer exposicions retrospectives 
s’acudeix a l’arxiu fotogràfic.
El promotor d’aquest arxiu fotogràfic 
fou Amadeu Dalmases, qui era regidor 
de Cultura de l’Ajuntament, i el va co-
mençar el 12 d’octubre de 1958. Aquell 
dia es registrava la 1era fotografia. Va 
agafar com a model i referència l’arxiu 
fotogràfic del Centre Excursionista de 
Catalunya, del qual era soci actiu. En 
Cinto Subirachs va ser un col·laborador 
entusiasta des del primer moment.

Des de fa uns 54 anys, pràcticament 
cada setmana, l’Amadeu acudeix a l’ar-
xiu a classificar, registrar i arxivar noves 
fotografies. Ha passat el període fran-
quista, la transició i som a la democràcia 
i l’Amadeu segueix al peu de les fotos.
I jo em pregunto: a què esperem perquè 
el poble d’Olesa li faci el reconeixement a 
la seva tasca? Pensem que són 54 anys, 
setmana a setmana, dedicats a l’arxiu. 
I sense cobrar ni un duro d’abans, ni un 
euro d’ara. Voleu més dedicació i més 
desinterès? Això és estimar un poble!
Senyors de l’Ajuntament (i quan dic se-
nyors de l’Ajuntament vull dir  “tots”), 
Equip de Govern i oposició: teniu l’opor-
tunitat de promoure aquest reconeixe-
ment, no espereu més. Qui honora una 
persona així, s’honra a ell mateix. Apa 
doncs, som-hi?
Benet Font Boada

Tots som poble
Ara que els esdeveniments i notícies 
s’acceleren més que mai, ens assaben-
tem de fets, accions i comportaments 
que en altres temps ens passaven mig 
de llarg. Ens trobem en uns anys de 
crisis de tota mena: les declaracions de 
polítics de diferent signe i de personat-
ges d’altres estaments són continues 
i gairebé sempre contradictòries. Per 
pura inèrcia, veiem i escoltem el que 
ens diuen; no hi ha pas cap dubte, mol-
tíssim del que ens transmeten són men-
tides barroeres. Avui es barallen quasi 
a mort, a l’endemà els veiem brindant 
junts en un banquet d’importància. Ens 
diuen que hem de fer obligatòriament 
retallades del nostre senzill estatus i, al 
moment, ens assabentem dels fabulosos 
sous que s’han assignat ells mateixos. 
Algun ministre ens assegura que no 
apujaran res de res i a l’endemà tot és 
més car. Diuen que el poble no ha de 
pagar pas allò que altres han malmès, 
que no tinguem cap por, que l’IVA no 
el tocaran, que els bancs responen 
fermament dels nostres estalvis, que 
no retallaran sous ni pensions, que la 
sanitat ni tocar-la, l’ensenyança ha de 
ser sagrada, que defensaran l’estat del 
benestar que tan ens ha costat assolir 
entre tots; diuen i diuen, xerren i xerren, 
i no se’ls pot creure per gairebé res. El 
poble els escolta atònit, endevina que 
són incapaços de fer res, que no tenen ni 
idea de com solucionar l’agre problema 
que tenen entre mans i que ja estem 
pagant tots nosaltres com sempre. 

que posi fi al malbaratament dels nostres 
diners per part de l’estat espanyol” i de-
mana que aquesta independència fiscal 
s’aconsegueixi “sense acceptar possibles 
rebaixes als seus posicionaments”. 
L’Associació de Municipis per la Indepen-
dència ja compta amb una gran implan-
tació al territori amb l’adhesió de 485 
municipis, 24 consells comarcals i una di-
putació. Olesa és un dels ajuntaments que 
va decidir, en una sessió plenària, formar 
part d’aquesta associació i defensar, des 
d’allà, els interessos de Catalunya i, per 
tant, dels municipis catalans.

Ofimàtica
El passat mes de juny, les alumnes del curs 
d’ofimàtica realitzat a l’Escola Municipal 
d’Arts i Oficis el 2012 van acabar el cicle i 
han obtingut la Certificació Oficial ACTIC 
Nivell Mitjà que atorga la Generalitat de 
Catalunya.

Eleccions
El passat 27 de maig, la Fundació Agrícola 
Olesa va celebrar les seves eleccions per 
a un nou període (2012-2016) tal com 
marquen els estatuts de l’entitat. Amb la 
participació d’aproximadament el 24 % 
dels socis fundadors, la nova junta ha estat 
formada pels integrants següents: Miquel 
Picart, president; Pere Camats, sota-
president; Josep Maria Gibert, secretari; 
Manel Bruguera, tresorer; Benigno Ferrer, 
Carles Llimona, Joan Josep Miravet, Pere 
Vendrell, Lluïsa Turell, Ramon Badenas i 
Isidre Montserrat, vocals.

Voluntariat
L’Ajuntament ha impulsat un projecte 
pilot per promocionar accions de volun-
tariat social entre adolescents i joves del 
municipi. En els darrers 15 dies un grup 
de 7 voluntaris d’entre 17 i 25 anys vin-
culats al món de l’educació i el lleure han 
participat en la prova pilot d’un projecte 
de reforç educatiu com a monitors. El pro-
jecte, a banda de promocionar les accions 
de voluntariat social entre adolescents i 
joves del municipi, ha donat un recurs de 
lleure i acompanyament socioeducatiu a 
22 nens i nenes (15 famílies) en situació 
de risc social i que es troben vinculats al 
departament de Serveis Socials.
La iniciativa neix amb la voluntat de po-
der crear, i amb el temps consolidar, una 
xarxa de persones i serveis que actuïn de 
manera voluntària i que permetin un re-
plantejament de valors indispensables per 
a una bona qualitat de vida comunitària. 
Aquesta ha estat una experiència que ha 
donat oportunitats a tots els implicats: als 
voluntaris els ha proporcionat formació, ha 
beneficiat 15 famílies olesanes atès que els 
seus fills han gaudit d’activitats pensades 
especialment per a ells tots els matins 
durant 15 dies i al Departament de Ser-
veis Socials li ha suposat poder oferir un 
nou servei que, d’altra banda, no s’hauria 
pogut oferir sense haver estat coordinat, 
gestionat i supervisat per les educadores 
socials del servei.
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Neteja amb soroll  Foto: DG

Penso que si una família acumulés més 
d’un problema, els estudiaríem primer 
tots plegats i donaríem solució al més 
greu, després amb serietat i honrade-
sa, llimaríem els altres fins equilibrar la 
situació. En aquest moment, Espanya 
pateix un cúmul excessiu de problemes 
que han anat posant dins d’una olla que 
crema per tots els costats i, amb la fal-
lera de solucionar-ho tot de cop, l’olla va 
bullint i el brou es va fent més espès i 
fosc; per tant, la visió cada cop és més 
tèrbola i no troben pas la sortida. Ara 
arriba l’hora de la impotència i de donar 
la culpa als altres, ara és quan es veuen 
avocats i obligats per poder quedar mig 
bé a mentir, a posar falsos testimonis, 
a parlar molt i a no dir res. Però què es 
creuen aquests xerraires de fira? Fa tot 
l’efecte que es burlen de tots nosaltres 
amb prepotència. Perquè tenen la go-
sadia de demanar almoines als governs 
i als bancs europeus i, al mateix temps, 
s’emporten cap als paradisos fiscals tot 
el capital de la nació; bé, després ja 
inventaran una llei per perdonar aquest 
robatori nacional a tots els “ben nascuts” 
que ho han practicat.
Estimats conciutadans, què podem fer 
amb tot aquest pelut panorama a la vis-
ta? Primer de tot, blindar-nos d’orelles i 
de pensament, siguem savis i esbrinem 
bé què ens diuen i ens volen fer creure 
aquests infiltrats entre el “Poble etern i 
sobirà”. Els recordarem que ells també 
tenen la sang vermella com nosaltres, 
que tenen l’obligació de servir al poble i 
no pensar tant en els seus grans sous. 
Encara gaudim de democràcia i, sense 
sortir de las seves lleis, els podem de-
nunciar, jutjar i rebutjar a perpetuïtat. 
Nosaltres haurem que fer com sempre: 
treballar, pagar i ja no callarem, a par-
tir d’ara actuarem amb esperit crític i 
vigilant, així col·laborant, treballant de 
ferm i vivint tots junts dins la legalitat 
i el nivell de vida que ens pertoca. Se-
gur que tindrem moltes possibilitats de 
sortir-nos-en.
Jaume Francesch Solé
                                           
Voluntariat
L’equip de monitors voluntaris que, jun-
tament amb els Serveis Socials d’Olesa, 
hem portat a terme el Casal de Reforç 
Educatiu volem agrair el suport i col-
laboració de l’Ajuntament (concreta-
ment, als Serveis Socials) així com a 
les educadores Anna i Georgina, i a 
la coordinadora dels Servies Socials, 
Margarita.
Des del primer moment, el passat mes 
d’abril, quan membres del equip de 
monitors vàrem picar a la porta dels 
Serveis Socials per explicar l’iniciativa 
que volíem dur a terme, ens acolliren 
gratament i acceptaren encantats la 
proposta. Iniciativa que neix de nosal-
tres, de ferms ideals, així com de con-
viccions i inquietuds socials a partir de la 
qual cercàvem donar una resposta, una 
oportunitat, un espai on nens i nenes 
de la vila poguessin gaudir d’activitats 
lúdiques a la vegada que reforçaven les 
competències escolars.
Una proposta i aposta que gràcies a 

les educadores, a la coordinadora dels 
Serveis Socials, així com al suport de 
l’Ajuntament, hem pogut emprendre tots 
plegats. Per nosaltres, aquesta aventura 
ha estat una experiència on hem rigut, 
hem après, ens hem emocionat, ens ha 
enriquit mentre hem compartit moments 
meravellosos.
Més important però, ha estat poder viu-
re i compartir aquest casal amb els 21 
nens i nenes. A vosaltres, us donem les 
gràcies amb la mà al cor. Cor nostre que 
heu omplert amb les vostres rialles, les 
vostres preguntes, les vostres corredis-
ses, les vostres abraçades, les vostres 
petites entremaliadures, les vostres mi-
rades... En resum, amb la vostra vida. 
Gràcies sobretot a vosaltres, perquè 
sou qui ens heu mostrat, dia a dia, la 
grandiositat de ser humà.
Ainhoa, Didac, Eli, Iris, Jacob, Tania i 
Víctor (L’equip de monitors)

Civisme
A la pàgina web de l’Ajuntament he vist, 
molt gratament, que la ordenança de 
civisme respecte a la recollida d’excre-
ments del gossos ha funcionat molt bé. 
De veritat que me n’alegro molt, però 
també vull deixar clar que els nostres 
gossos són “no usuaris” de tota una 
sèrie de productes que et pots trobar 
pel terra de molts indrets del nostre 
poble, m’explico: visc al costat de dos 
col·legis i davant d’un jardinet molt ben 
cuidat, puc assegurar que el meu gos 
no veu cervesa, ni fa servir llaunes de 
refrescos, ni molt menys porta bolquers. 
L’ordenança només és per recollir els 
excrements dels nostres gossos o per 
mantenir net el nostre poble? És molt 
trist veure com queden les portes del 
col·legis després de la sortida dels nens 
a la tarda. Enhorabona a tos els amos 
de gossos responsables, però hauríem 
de vigilar també a qui no té gos però 
tampoc educació. Gràcies.
NGM

Calle Almería
Desde hace nada más que 10 años no 
se pinta la señalización de los pasos de 
cebra de la calle Almería. Es una calle 
tan importante como cualquier otra, 
donde observo que se pintan unas ca-

lles y otras están en el abandono, ¿así 
queremos el pueblo? Ruego que se va-
lore el estado de la calle Almería para 
que recupere la seguridad vial que se 
merece. Gracias.
Salvador J.

Anys
He complert anys. Setanta anys! Que 
llarg i difícil és el camí per arribar-hi. 
Algú diria: “una vella més”. Jo em pre-
gunto: és vella aquella persona que, 
tot i tenir certs anys i haver passat 
adversitats i diferents circumstàncies 
negres, sap encara somriure per donar 
i somiar? Sóc àvia. La definició que he 
trobat al diccionari d’àvia és: “mare 
del pare o de la mare, àvia paterna o 
materna, persona d’edat avançada.” 
Després de llegir aquesta definició, l’he 
trobada bastant freda, no he entès com 
una paraula tant important pot quedar 
tant disminuïda en un diccionari i, per 
això, he volgut donar la meva pròpia 
definició. Àvia: són aquells genolls que 
han deixat seure els petits, són aquells 
consells que ha donat i no sempre han 
estat ben rebuts. Són aquells macarrons 
del diumenge. Són ... 
Avui he pensat que ha arribat el moment 
de dedicar-me a mi mateixa i gaudir del 
meu temps lliure.
Maria Mercè Boada Serra

Sang
Gràcies a la vostra col·laboració, la 
campanya de donació de sang ha estat 
un èxit. A la campanya, s’hi van apro-
par 90 persones. En van poder donar 
84 i 7 persones van fer la seva primera 
donació. Més de 84 pacients es podran 
beneficiar. Senyores, senyors, a tots 
vosaltres: Gràcies per la col·laboració 
prestada! 
Roser Bosch

El despertador
¿De qué sirve comprar un desperta-
dor o simplemente programar el móvil 
como tal teniendo por seguro que los 
servicios de limpieza de nuestro pueblo 
empiezan su trabajo a las 6 en punto de 
la mañana? Se dice que para tener un 
buen descanso se ha de dormir entre 7 
y 8 horas, para tener un pleno rendi-

miento en las labores cotidianas. Hablo 
por todos los vecinos de la zona de la 
Rambla y el parque de l’Estatut, quienes 
no queremos cuestionar la labor/calidad 
de dicho servicio, sino los horarios. Es 
curioso estar en un bar y escuchar co-
mentar en la mesa colindante sobre este 
mismo tema: el horario.
Por decirlo de alguna manera, es bastan-
te frustrante no poder conciliar el sueño 
hasta la hora que realmente te has de 
levantar, cuando a las 6 de la mañana se 
empieza a escuchar por la desierta calle 
el estruendo del camión aspirador. Y ves 
que es un ir y venir y una hora después 
sigues escuchando tan odioso sonido.
En épocas de frío, lógicamente, las 
ventanas permanecen cerradas, pero 
aun así lo escuchas. Lo curioso es que 
el horario de invierno comienza a las 7 o 
7.30, un horario creo que razonable. La 
gota que colma el vaso es con la llegada 
del calor, a las 6 de la mañana. Cuando 
las ventanas permanecen abiertas y por 
mucho que te levantes, las cierres, y por 
mucho que sean de vidrio grueso, ya 
es imposible llegar a conciliar el sueño 
con el ir y venir del camión aspirador. 
Con estas líneas, queremos pedir que se 
utilice el sentido común y se pueda res-
petar el descanso de todos los vecinos 
de Olesa. Al igual que se nos pide a todos 
nosotros que cuidemos nuestro entorno 
para que no se lleguen a recoger 140 
kilos de excrementos de perro en la vía 
publica...
Atentamente e indignado,
DJGG

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comenta-
ris, rèpliques i suggeriments d’interès gene-
ral, respectuosos amb les persones i insti-
tucions) i es reserva el dret de publicar-les 
i resumir-les si és necessari. Els articles que 
no es publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edicions. Les 
cartes per a aquesta secció han de signar-se 
amb el nom i cognom de l’autor, DNI, telèfon 
i adreça. S’han d’adreçar al tel. 635 810 173 
o a l’a/e: periodic08640@hotmail.com

Correu (cont.)

Forats a Sant Bernat  Foto: SJ
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L’agenda del setembre
Fins el 14 de setembre
Miquelets: exposició bibliogràfica de tots els documents de la Biblioteca 
que fan referència a la Guerra de Successió, a l’11 de setembre de 1714 i 
a la vida de l’època. A la Biblioteca. Organització: L’Eixida de l’Art i l’Arrel 
Acció Cultural.

Dijous 6
Taller: “Cuina sense pares”, per a joves de 14 a 18 anys. A les 19 h, a l’Es-
cola d’Arts i Oficis. Organització: Ajuntament.

Divendres 7
Presentació de la Festa dels Miquelets, a càrrec de Xavier Rota, Marc Clotet 
i Pilar Puimedon. A les 19 h, a l’Ajuntament.

Inauguració de l’exposició “Als defensors de les llibertats”. A les 21 h, a la 
Casa de Cultura. Fins al 16 de setembre.

Silicon Party, 44 hores enganxats a l’ordinador a tota velocitat. Des de les 
17 h, fins al 9 de setembre a les 11 h. A la UEC Olesa. Organitzció: Depar-
tament de Joventut i Silicon Dreams.

Inauguració de l’exposició commemorativa “50 Anys dels Gegants
d’Olesa”. A les 19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Gegants d’Olesa. 
Fins al 30 de setembre.

Dissabte 8
Mercat d’artesania popular i de productes de la terra. A les 9 h, al carrer 
Alfons Sala i Plaça de les Fonts.

Recreació d’un campament dels Miquelets (exèrcit català del segle XVIII). 
A les 9 h, a la Plaça de les Fonts.

Captura del “Capitán Maria” (recreació de la captura per part del coronel 
Ermengol Amill del sanguinari capitost borbònic i la seva
arribada a la vila d’Olesa. Empresonament a la Torre de la presó. A les 10 
h, al portal de Santa Oliva.

Presentació de la novel·la històrica “Lliures o morts”, de David de Montserrat 
i Jaume Clotet. A les 11:30 h, a la Casa de Cultura.

Contes, llegendes i rondalles, a càrrec del Rondallaire d’Aulesa. A les 12 h, 
als porxos de la Plaça de les Fonts.

Ronda dels Miquelets. A les 13:15 h, pels carrers de la vila i les parades 
del mercat.

Trobada de Miquelets. A les 17:45 h, a la Plaça de Fèlix Figueras i
Aragay.

Seguici dels Miquelets. A les 18 h, a la Plaça de Fèlix Figueras i
Aragay i carrers Salvador Casas, Anselm Clavé, Alfons Sala, Plaça de les 
Fonts i Plaça Nova.

Repic de campanes. A les 18:50 h, al carrer de l’Església.

Homenatge al Memorial 158, amb ofrena institucional i salves d’honor. A 
les 19 h, a la Plaça Nova.

Ballades públiques. A les 19:30 h, a la Plaça Nova. 

Demostració d’instrucció militar de l’exèrcit català de 1714. A les 20 h, a 
la Plaça Nova.

Recreació del Consell de Guerra. A les 21 h, a la Plaça Nova.

Sopar popular presidit pel Marquès del Poal i els seus miquelets. A les 22 
h, a la Plaça de les Fonts.

Ball tradicional. A les 24 h, a la Plaça de les Fonts. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural, L’Eixida de l’Art i Miquelets d’Olesa.

Dilluns 10
Concert líric de la mezzosoprano olesana Olga Castillon i Redondo
i el baríton Xavier Aguilar, acompanyats al piano per Lorién Santana i Roma, 
amb motiu de la Diada de l’11 de setembre. A les 19:30 h, a la Casa de 
Cultura.

Ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 22 h, a la Plaça de 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: ACF Olesa Sardanista.
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Marxa de les Torxes. Sortida del carrer Església i arribada a la Plaça Nova. 
A les 23:30 h. Organització: Casal Independentista i Popular
d’Olesa.

Dimarts 11
26a Fira de Jocs de La Xarxa. A les 17:30 h, al Parc Municipal. Organització: 
La Xarxa d’Olesa.

Acte institucional de l’11 de Setembre. Actuació d’havaneres amb
el grup Mar Endins i rom cremat per a tothom. A les 19 h, a la Plaça de 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: Ajuntament.

Diumenge 16
Espectacle i música en directe: “13 anys de paella”. A les 14 h, a la UEC 
Olesa. Organització: Associació Ariadna.

Dilluns 17
Xerrada: “El poder de la confiança”, a càrrec d’Isaac Palomares Gonell. A 
les 19 h, a l’Edifici dels Safaretjos (c/ Salvador Casas, 3). Organització: 
Ajuntament.

Curso “Les claus per repensar l’empresa”, adreçat a persones emprene-
dores i pimes. A les 9:30 h. Informes i inscripcions: Servei de Promoció 
Econòmica.

Dimecres 19
Nit d’òpera al Casal: “Los cuentos de Hofman”, directe de l’Òpera Bastille 
de Paris. A les 19:30 h, al teatre El Casal. 

Dijous 20
Curso “Les claus per repensar l’empresa”, adreçat a persones emprene-
dores i pimes. A les 9:30 h. Informes i inscripcions: Servei de Promoció 
Econòmica. 

Divendres 21
Hora del conte, a càrrec de Chris Thobi, sota el títol “Sira i el bruixot”. Per 
a nens i nenes a partir de 3 anys. A les 18 h, a la Biblioteca.

Diumenge 23
28è Concurs de teatre: “La flor del verí”, amb el Grup Ass. Impuls Cultural 
de Molins de Rei. A les 18 h, a la UEC Olesa.

Dilluns 24
Presentació del llibre “He suspès una mica”, d’Antònia Montes. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Dimecres 26
Hora del conte, a càrrec de Sherezade Bardagí, amb “Contarelles amb olor 
a cel blau”. Per a nens i nenes de 0 a 3 anys. A les 18 h, a la Biblioteca.

Divendres 28
Club de lectura general, moderat per la Fanny Arambilet, amb “El fil de 
plata”, de Lluís-Anton Baulenas. A les 18:30 h.

Cicle de xerrades: “Alimentació i salut”, a càrrec de Marta Planas
Guillamón, dietista i nutricionista. A les 19:30 h, a la UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Dissabte 29
Cinefòrum en commemoració del Dia de l’Alzheimer. Projecció de la pel·lícula 
“Arrugas” i debat posterior sobre la problemàtica de l’Alzheimer i altres 
demències moderat per Antònia González Castilla,
coordinadora dels centres Alois de Cornellà i el Prat. A les 18 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Regidoria de Benestar Social i Associació de Fa-
miliars d’Alzheimer del Baix Llobregat.

1er. Concurs i exposició de fotografies, amb el tema: “La fotografia de l’estiu 
2012”. A les 17 h, a la Fundació Agrícola Olesana. Organització: Associació 
Ariadna. Fins al 6 d’octubre.

Diumenge 30
28è Concurs de teatre: “El criat de dos amos”, amb el Grup Enric Borràs 
de Sant Feliu de Llobregat. A les 18 h, a la UEC Olesa.

Cinema infantil i d’autor. A les 17 i a les 19 h, al teatre El Casal. Organit-
zació: Cinema Casal.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les 
entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa res-
ponsable per alteracions dels programes o de canvis d’última hora.
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La pubilla del setembreEn Petit Comitè
La importància del Pacte 
Fiscal
Tot i que l’activitat política està de vacances 
relatives, un dels temes de conversa en bars, 
terrasses i platges és, inevitablement, el pos-
sible escenari polític plantejat al Parlament 
de Catalunya i no és un altre que l’acceptació 
o no del Pacte Fiscal aprovat per una àmplia 
majoria. Tot i estar immersos en temps de 
crisi econòmica, aquesta és una opció que 
es planteja, entre altres mesures dures i poc 
populistes aplicades, però alhora necessàri-
es, per una sortida digna. Aquest és un acte 
de valentia i fermesa del nostre President de 
la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. Ara 
bé, una vegada vist el posicionament de la 
resta de grups parlamentaris catalans, cal 
veure l’acollida i la resposta de l’Estat. El que 
sí que és decepcionant és el posicionament 
de partits polítics que lluny de tenir un crite-
ri  propi, no han deixat de ser sucursalistes 
dels grups nacionals, tret d’alguna excepció, 
marcant matisos amb visió estatal i no de 
país. Cal dir també que era d’esperar una 
resposta negativa d’un partit infiltrat com 
Ciutadans, que volen fer veure una realitat 
distorsionada i manipulada extremista, amb 
un discurs agre que correspon al passat. Però 
més decepcionant ha estat l’actitud negativa 
dels que es fan anomenar Solidaritat Catala-
na per la Independència, amb una visió curta 
de mires, poc coherent i insolidària.
Caldrà veure com queden temes impor-
tants com la gestió de tots els impostos o 
la plena capacitat normativa, sense deixar 
de continuar essent solidaris amb l’aportació 
catalana a l’Estat. Per tot això, crec que el 
nostre govern es mereix un vot de confiança 
que ha de ser clar i majoritari per part de la 
societat catalana per fer-nos, en definitiva, 
un favor a nosaltres mateixos. Cal deixar de 
banda interessos partidistes i mirar cap a un 
futur que volem pròsper i fer una gran passa 
endavant per Catalunya.
Rafael Galván

Esquerra canvia
Com ja deuen saber, Esquerra Republicana de 
Catalunya ha realitzat uns importants canvis 
en la direcció del partit, liderats pel nostre 
nou president Oriol Jonqueres i la nostra 
nova Secretaria General Marta Rovira; uns 
canvis que fan d’Esquerra Republicana de 
Catalunya un partit més potent. La il·lusió i 
la força amb la qual la nova executiva naci-
onal ha començat a funcionar ens fa pensar 
que el futur d’assolir un estat propi cada dia 
és més a prop. Però aquest futur no es pot 
assolir tan sols amb força i il·lusió, sinó que 
també hem de mirar enrere i veure tot allò 
que han fet els nostres companys en el pas-
sat, aprendre del errors i aprofitar tot allò 
que va ser positiu.
És així com Esquerra Republicana vol seguir 
creixent, amb gent de futur, però comptant 
amb els de sempre. També a Esquerra Repu-
blicana de Catalunya a Olesa de Montserrat 
hem realitzat canvis. Un canvis amb la inten-
ció de millorar la nostra secció local però, com 
deia anteriorment, amb el suport i amb l’ex-
periència d’aquells que hi han estat sempre. 
Vull, amb aquesta primera carta en la qual 
em dirigeixo a vosaltres, informar de la nova 
Executiva de la Secció d’Olesa de Monserrat 
i encoratjar-te a participar en tot allò que 
creguis que pots aportar per poder realitzar 
la nostre tasca de fer un poble i un país millor, 
de treballar per la independència. Així doncs, 
passo a descriure qui forma la nova executi-
va, des del passat mes de juliol:
President: Sergi Marcén. 
Secretaria general: Meilo Izquierdo.
Regidora: Mireia Monfort.
Esquerra Republicana de Catalunya a Olesa

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

L’Eva Costa Palomares és una jove olesana que el passat mes d’agost va fer 17 anys. 
Actualment estudia a l’Institut Daniel Blanxart però en un futur voldria estudiar turisme 
perquè, segons explica, li agrada molt viatjar. L’altre gran afició és el patinatge i des 
de fa 8 anys participa en competicions arreu de Catalunya.

 
Foto: 08640
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Empreses i serveis
Val que val
A la llenceria Pecat dolç, retalla i por-
ta-hi el val del 15 de setembre al 15 
d’octubre i gaudeix d’un 15% de des-
compte en la nova col·lecció. No pujem 
els preus, l'IVA l'assumim nosaltres. 
Més informació al C/Colon 127, tel. 93 
778 75 18.

Acadèmia de repàs
Des de l’any 2005 l’acadèmia de repàs 
EducAula es dedica a l’ensenyament de 
les diferents matèries que s’estudien a 
Primària, ESO, Batxillerat, Cicles For-
matius i Universitat.
EducAula està formada per un grup 
de professionals, llicenciats, amb més 
de 20 anys d’experiència en el món de 
l’ensenyament. És aquesta experièn-
cia del seus professors el que els ha 
permès ajudar a tots els alumnes, que 
duran aquests set anys, han passat per 
l’acadèmia amb resultats molt positius 
i engrescadors.
Per a més informació pots visitar la 
pàgina web: www.educaulaolesa.com 
o també pots concertar una entrevista 
al telèfon 93 778 57 84.

Con “Q” de calidad
El pasado 25 de junio tuvo lugar la 
entrega y celebración del primer dis-
tintivo de calidad otorgado a un salón 
de peluquería en la comarca. Al acto 
asistieron numerosos clientes de los 
tres salones que tiene la firma Jess’y 
Art Zone en el Baix Llobregat, el primer 
teniente de Alcalde de Olesa, que fue el 
encargado de otorgar el distintivo, re-
presentantes de la guía-marca “The Q 
Hair” y de “Revlon Profesional”, sponsor 
oficial de la guía.
La guía marca “Q de qualitat” también 
está presente en otros sectores como 
la hotelería, diferenciando así la calidad 
y rigurosidad ofrecida en los estable-
cimientos. En salones de peluquería 
es un reto conseguirla ya que los trá-
mites de control y pautas a seguir es 
una labor de esfuerzo y compromiso 
por parte de las empresas del sector 
a ofrecer calidad técnica profesional, 
formación continua, cumplir con requi-
sitos en prevención de riesgos laborales 
así como tener fichero de protección de 
datos, ofrecer una excelente atención 
al cliente y estar presente de manera 
activa en medios de comunicación y 
redes sociales.
La guía marca “The Q Hair” ofrece un 
galardón especial a aquellos estable-
cimientos que ofrecen rigurosidad 
y excelencia empresarial así como 
innovación y creatividad diferencián-
dose de otros establecimientos de su 
mismo sector, otorgando “la Estrella 
Global Salón” comparable a las estre-
llas Michelin.
Jess’y Art Zone es el salón número 102 
que consigue el distintivo Q de calidad 
y la novena peluquería española en 
conseguir este importante galardón, 
“la Estrella Global Salón”.
Según la propietaria de los salones, Jes-
sica Casado, “ha sido un reto para todo 
el equipo y para mí poder optar a este 

distintivo tan importante, estamos muy 
contentas e ilusionadas. Poder identifi-
car establecimientos profesionales y de 
calidad será el futuro de la peluquería 
y la belleza en general. Ahora a seguir 
ofreciendo lo mejor a nuestros clientes 
que son sin duda nuestro motor y a los 
que estamos muy agradecidos por su 
confianza y exigencia. Dentro de dos 
años nos volverán a evaluar y allí es-
tará el mérito: mantener nuestra Q y 
nuestra estrella”.
Todos los presentes en el acto elogia-
ron el esfuerzo, la pasión y el positivis-
mo de Jessy por conseguir un reto tan 
importante como este distintivo en los 
tiempos que corren. Clientes y amigos 
que se acercaron a celebrar el premio 
disfrutaron con un catering exquisito a 
cargo de la chef Eva Garcia Hausmann 
(Olea Restaurant) y la voz de la olesana 
Jodie Papaceit quien amenizó la velada 
con su increíble voz. ¡Enhorabuena!

Nova cervesa
En els últims anys, ha proliferat la pro-
ducció de cerveses artesanes, moltes 
relacionades amb productes autòc-
tons i amb edicions molt limitades. 
És el cas de la cervesa artesanal que 
elabora l’olesà Miquel Àngel Arrufat, 
una cervesa de les de fermentació alta 
o “Ale” que ha batejat amb el nom de 
“Dèria”.
Arrufat, que també és poeta i enginyer 
agrònom de formació, ha explicat que 
la cervesa “Dèria” neix com una neces-
sitat personal de reinventar-se. De fet, 
és un projecte que ja va tenir a mitjans 
dels anys 90 quan es va llicenciar com a 
enginyer agrònom, però que aleshores 
no va poder realitzar. Tot i la crisi, ara 
és millor moment per tirar endavant 
un projecte d’aquestes característi-
ques, ha dit Arrufat, sobretot perquè 
darrerament hi ha hagut a Catalunya 
un auge en l’elaboració de cerveses 
artesanals i és més fàcil trobar ma-
tèria prima. De fet, no és l’única que 
s’elabora al municipi, ja que la família 
Petràs, coneguda per la seva parada de 
bolets al mercat de la Boqueria, també 
elabora cervesa artesanal, sota el nom 
de “Petràs”.
“Dèria” s’emmarcaria dins les cerveses 
de fermentació alta o “Ale”, tipus de 
cervesa per la qual s’ha decantat Arru-
fat per qüestions pràctiques, ja que és 
més fàcil d’elaborar. Segons Arrufat, la 
cervesa “Dèria” és per ell un projecte 

vital de llarg recorregut, tant professio-
nal com personal i, per aquesta raó, vol 
diferenciar el seu producte d’altres que 
hi hagi al mercat. Per exemple, ha de-
tallat que ha treballat molt el concepte 
del blat, del llúpol i el que ell anomena 
el concepte de les llunes.
Creada la cervesa “Dèria”, Miquel Àngel 
Arrufat ja s’ha posat en contacte amb 
restauradors i bars olesans per poder 
fer arribar el seu producte als consu-
midors. La seva cervesa també es pot 
trobar a la parada que el propi Arrufat 
té al mercat ecològic que, cada primer 
dissabte de mes, s’organitza a Olesa. 
Arrufat té un blog on podeu conèixer 
més sobre aquestes cerveses: www.d
eriaperlacervesa.blogspot.com

Trasllat
La botiga de joguines Juguettos s'ha 
traslladat del Parc de l'Estatut al centre 
del poble. Amb una botiga més gran, 
amb molt més stock, tot tipus de jogui-
nes i zona de jocs per als petits. Ara els 
trobaràs a l'avinguda Francesc Macià, 
113. Tel. 93 380 9700.

Parada seleccionada
La parada del Mercat Municipal 
d’Olesa “SAGALITO 1898”, dissenya-
da per l’estudi d’arquitectes Onze 04 
i l’agència Factor de Comunicació, ha 
estat seleccionada en l’apartat Disseny 
interior pels Premis FAD d’Arquitectura 
2012. Des de 1956, el FAD organitza 
anualment els premis d’Arquitectura i 
Interiorisme, que reconeixen la tasca 
constructiva o decorativa que obra 
nous camins i suposa una recerca 
respecte als llenguatges tradicionals. 
Aquest premi gaudeix d’un ampli re-
coneixement a nivell nacional i inter-
nacional.

Reiki
És un terme japonès que significa 
“energia vital espiritual”, és una ener-
gia no polar, significa que no pot ser 
definida com a yin o yan. El Reiki fun-
ciona promovent el procés natural de 
la vida. No és una religió, ni un dogma, 
ni un credo. La pràctica del Reiki es 
fonamenta en un emissor o canal que, 
a través de les seves mans, transmet 
energia vital a un receptor que pot ser 
ell mateix o una altra persona. El Reiki 
serveix per pal·liar i/o eliminar molès-
ties i malalties, produeix una relaxació 
profunda, allibera l’energia bloquejada 
i desintoxica, entre altres beneficis.
L’optimisme i l’alegria de viure és bà-
sica per mantenir un benestar i la feli-

citat tan buscada. El Reiki contribueix 
a fomentar el benestar i la felicitat en 
les nostres vides. Podeu consultar les 
teràpies de Reiki, a Boré, Passeig del 
Progrés, 21, tel. 93 778 1951.

Xarxes socials
Factor de Comunicació, empresa espe-
cialitzada en xarxes socials, organitza 
a partir d’octubre “Diàlegs amb les 
Xarxes”, monogràfics d’una tarda a 
la setmana, durant unes tres hores i 
en grups reduïts de tres o cinc per-
sones, per conèixer més a fons el que 
ofereix Facebook, Twitter, Instagram, 
Linkedin, Youtube, Blog, WordPress, 
reputació, Android, App, recerques,... 
Si tens un perfil en les xarxes o vols 
crear-ne un, contacta per mail a: 
factor@factorde.com o per telèfon 93 
778 31 12 (matins de 9 a 13 h.).

Al tapeo
El passat 1 de juny es va inaugurar un 
nou bar a Olesa. Es tracta de la cerve-
seria “Al tapeo”, un lloc amb ambient 
familiar en el qual es pot gaudir de 
menjar 100% casolà. Podràs gaudir 
d’unes tapes excepcionals, d’uns entre-
pans espectaculars, de la seva famosa 
hamburguesa “al tapeo” (solament per 
a valents), de les seves magnífiques 
torrades i, els caps de setmana, d’una 
selecció d’exquisits pintxos vascos. Tot 
això ho pots gaudir a la nostra especta-
cular terrassa o, si ho prefereixes, t’ho 
preparem per emportar. Un lloc ideal 
per gaudir en família, en parella o amb 
amics. L’adreça és c. Lluís Puigjaner, 48 
i el telèfon per a reserves és el 93 778 
1840. T’hi esperem!

Sagalito
La tradicional parada del Mercat Mu-
nicipal “Sagalito 1898” inicia aquesta 
temporada amb novetats que s’adap-
ten a les necessitats dels clients, 
mantenint la garantia de qualitat de 
sempre. “Les estrelles de la setmana”: 
cada setmana, tres productes diferents 
estaran en promoció a un preu molt 
ajustat; “Llumeneta-pizzes”: a partir 
del dia 10, per cada pizza que es compri 
durant la setmana, es pot escollir un 
número de la llumeneta. Si el dissabte 
surt premiat, tindràs una altre pizza de 
regal; “Xarxes”: des del dia 13 ja po-
dreu trobar Sagalito 1898 al Facebook. 
Entreu-hi hi hauran sorpreses!

Jardineria
El Centre de jardineria Jané Presas 
ofereix aquest setembre el curs “Ini-
ciació a l´agricultura ecològica”. Si 
contractes el lloguer d’un dels nostres 
horts, a més de gaudir de la teva colli-
ta ecològica, accediràs gratuitament al 
curs. També t’ofereixen la possibilitat 
d’integrar en el teu jardí un espai per 
al teu hort ecològic. Passa a visitar-los 
a Ctra. C-55, Km. 2,2 (entre Abrera i 
Olesa), truca’ls als telèfons 609 793 
210 o 655 894 320 o visita el seu web: 
www.gaudeixdelteuhort.cat



COMUNICAT	DE	LA	COMUNITAT	MINERA	OLESANA	SCCLt.
I	N	F	O	R	M	A	C	I	Ó	:
Benvolguts		socis/sòcies		i		olesans/olesanes.

Aquestes	últimes	setmanes	hem	tingut	un	considerable	nombre	de	 trucades	 i	 consultes	 	 in-
teressant-se	i	demanant	informació	sobre	el	fet	que	a	Olesa	s’ha	està		portant		a	terme	una	
campanya,	per	empreses	dedicades	a	la	venda	d’aparells	de	tractament	i	millora	de	l’aigua	de	
subministrament	amb	l’argument	que	l’aigua	de	xarxa	no	és	bona	ni	correcta;		això	no	és	veritat	
i	gens	ètic	per	part	d’aquestes	empreses,	que	el	seu	màxim	interès	és	vendre	els	seus	aparells,	
fent	servir	uns	arguments	difamatoris	creant	intranquil·litat	i	dubtes	als	ciutadans	.

L’aigua	potable,	per	al	consum	humà,	que	la	Comunitat	subministra	compleix	la	legislació			Sani-
tària	que	disposa	el	RD.	140/2003	de	7	de	febrer	i	totes		Disposicions	Generals	del	Ministeri	de	
Sanitat	i	Política	Social.	El	compliment	d’aquestes	normes	tenen	com	objecte	protegir	la	salut	
de	la	població	i	són	homogènies	per	a	tota	Europa.		Directiva	98/83/CE.

L’aigua,	que	se	subministra	és	l’element	alimentari	al	qual	se	li	exigeix	més	control	Sanitari,	atès	
que	una	incorrecta		desinfecció	i	potabilització	podrien	causar	malalties.	El	Departament	de	Salut	
Pública	de	la	Generalitat	de	Catalunya	realitza	la	vigilància	del	perill	per	a	la	salut	associats	a	les	
aigües	de	consum	humà.	El	control	del	procés	intern	de	la	Comunitat	(ISO	9001-2008)	garantei-
xen	que	l’aigua	subministrada	compleix	la	normativa	sanitària,	això	ho	avala	el	Departament,	
en	totes	les	inspeccions,	que	al	llarg	de	l’any	es	porten	a	terme,	així	com		els	controls	diaris	que	
fa	la	Comunitat	en	diferents	punts	de	la	xarxa	i	dipòsits.

EXPLICAT	AIXÒ,	cal	que	sapiguem	que	l’aigua	forma	part	del	territori	a	on	solca.	L’aigua	té	la	
propietat	de	diluir	part	dels	minerals,	metalls,	guixos,	sals,	etc.	que	formen	part	del	subsòl	per	
on	passa.

El	nostre	estimat	Riu	Llobregat	té	com	afluent	el	Riu	Cardener,	que	solca	un	territori	ric	amb	
sals,	 (Cardona,	Súria,	Balsareny,	Sallent)	al	mateix	 temps,	que	s’hi	desenvolupa	una	activitat		
d’extracció	de	sal	potàssica.	Aquesta	activitat	produeix	abocaments	i	filtracions	de	residus	salins	
al	riu,	abans	esmentats.	Tot	això,		fa	que	l’aigua	tingui	un	contingut	de	sals		(clorurs)	que	donen	
gust	a	l’aigua.	Aquest	component	està	dintre	dels	paràmetres	que	dicta	el	Reglament		de	control	
Sanitari.	Els	valors	de	clorurs	(sals)	es	troben,	part	de	l’any	en	la	concentració		màxima	permesa	
per	l’aigua	de	consum	humà.	Aquesta	és	la	raó	principal	del	seu		gust.	

Explicat	això,	tots	els	usuaris	han	de	tenir	la	confiança	que	l’aigua	de	l’aixeta,	reuneix		i		té		
totes	les	garanties	sanitàries	i	compleix	amb	el	Reglament		Sanitari	vigent.

Per	millorar	el	gust	hi	ha	aparells	d’osmosis	inversa,	filtres,	etc.	que	eliminen	una	part	d’aques-
tes	sals.	Les	empreses	i	agents	comercials,	són	els	que	els	ofereixen	als	consumidors.			Aquests	
aparells	tenen	uns	consums	propis	d’aigua,	energia	i	un	imprescindible	manteniment	que	poden	
ser	importants	econòmicament	i	que	fan	pujar	la	factura	d’aigua.	

Per	motivar	la	compra	d’aquests	aparells,	les	empreses	fan	una	“anàlisi”	de	l’aigua	de	l’aixeta,	
que	consisteix	en	dissoldre	un	producte	que	precipita	les	sals	i	carbonats,	quedant	la	mostra		
d’un	color	fosc;		això	no	és	cap	raó	per	dir	que	l’aigua	no	és	bona	per	beure,	el	què	demostra		és	
que	l’aigua	conté	sals	(mineralització)	i		carbonats	(calci).

RESUM:	L’aigua	de	la	xarxa	que	se	subministra,	té	les	garanties	exigides,	pròpies	per	al	con-
sum	humà.	Tots	els	paràmetres	químics	i	organolèptics	són	correctes.	D’això	n’han	d’estar	
segurs.

Què	fa	la	Comunitat	per	poder	millorar	la	qualitat	(gust,etc.)	?

El	Projecte	“OLESA,	AIGUA	SEGLE	XXI”	que	fa		més	de	dos	anys	que	s’ha	endegat	,	té		com	objectiu	
principal	poder	millorar	la	qualitat	de	l’aigua	de	subministrament,		barrejant	aigua	de	pous,	fonts	
i	mines	ubicades	en	el	terme	municipal	de	més	qualitat,	amb	l’aigua	de	captació	del	riu.	

Aquesta	acció	resulta	més		sostenible	que			instal·lar	una	planta	d’osmosis	inversa	a	l’ETAP	a	part	
de	tenir	altres	fonts	de	proveïment	a	més	del	riu	i	també,	acostar	les	fonts	d’aigua	de	brolladors	
als	barris	per	facilitar	als	olesans/olesanes	proveir-se	d’aigua	de	boca,	amb	l’objectiu	que	no	
s’hagi	de	comprar	aigua	envasada	i	estalviar-se	aquesta	despesa.	

Per	iniciar	aquest	projecte	estem	pendents	d’obtenir	l’autorització	municipal	
pertinent.
La	COMUNITAT	recomana:		que	abans	de	comprar	un	aparell,	dels	que	s’ofereixen,	conegui		
bé	el	cost	i	el	servei	que	li	donaran.

La	Comunitat	Minera	Olesana	SCCLt.	està	al	 servei	dels	seus	Socis.	Per	qualsevol	dubte	o	
informació,	no	dubti	en	consultar-nos.	GRÀCIES.

Pel	Consell	Rector
Joan	Arévalo	i	Vilà.
President.

12 08640

Esport olesà

Festival de patinatge  Foto: CPO

Campiona del món 
“d’esquena”
El cap de setmana del 25 i 26 d’agost es va 
disputar a Lleida el “IV IRR Retrorunning 
World Championchip”, amb la participació 
d’atletes de 12 països d’arreu del món, el 
qual va comptar amb la participació dels 
millors de l’especialitat. El campionat, que 
es realitza cada dos anys, té la peculia-
ritat que les proves es realitzen corrent 
d’esquena i requereix d’un entrenament 
específic per competir amb garanties.
L’atleta olesana Sandra Corcuera Marín, en 
representació de Catalunya, va obtenir el 
títol de campiona del món als 5.000 me-
tres llisos i, a més, ho va arrodonir amb 
els subcampionats de les proves de 4x100 
metres relleus, 1.500 metres llisos, 3.000 
metres llisos i el relleu 4x400 metres.
La Sandra va assolir 5 medalles en total, 
1 d’or i 4 de plata, d’aquesta manera, va 
ajudar a Catalunya a pujar al segon calaix 
del podi del medaller del campionat, només 
per darrera d’Itàlia i per davant de la gran 
potència d’aquest esport, Alemanya.

Triatleta
El passat dissabte 30 de juny el jove triat-
leta olesà Ivan Garcia va participar en la 1ª 
Triatló Infantil de Rubí i va acabar amb un 
temps de 17’55 minuts a la seva categoria, 
que constava de 25 m de natació, 2,2 km 
en bici i 1 km de carrera. Enhorabona!

Patinatge
El passat 30 de juny, el Club Patinatge Ar-
tístic d’Olesa va celebrar la vuitena edició 
del seu festival de final de curs. L’esdeve-
niment va aplegar més de 100 patinadors, 
comptant els del propi club i els dels clubs 
convidats i al voltant d’unes 500 persones 
van assistir-hi com a públic. Un any més, 
la qualitat de l’espectacle va superar les 
expectatives, no només pel creixent nivell 
dels patinadors olesans, sinó també per la 
presència del grup xou de Tona, campió 
d’Espanya i tercer d’Europa. 

La pista de l’Institut Creu de Saba va 
quedar completament transformada en 
un gran escenari delimitat per tanques 
decorades, seients per al públic, espais per 
als patinadors, taulells informatius, servei 
de cantina... Tot plegat gràcies a la col-
laboració desinteressada d’un gran nombre 
de pares i mares i del mateix institut. Al 
final del festival, tots els participants van 
rebre una bossa amb obsequis aportats 
per diferents establiments i empreses de 
la vila i de la comarca. 
L’espectacle va constar d’11 coreografies 
de grup i 6 d’individuals i totes elles van 
arrencar els aplaudiments entusiasmats 
del públic. El club compta ara amb uns 
vuitanta patinadors i que, ens informen 
des de la Junta, ja han omplert de nou 
les poques vacants existents amb les 
noves inscripcions i ja s’ha obert la llista 
d’espera.

Hoquei patins
El proper dia 8 de setembre, alguns equips 
de l’entitat olesana comencen la competició 
oficial d’hoquei patins. Primer, hi seran els 
juvenils, a continuació, tots els equips sè-
niors, tant masculí com femení, i finalment 
tota la resta de categories. Per aquesta 
primera competició, la Federació Catalana 
ha tingut en compte la proximitat de tots 
els equips base, i Olesa jugarà amb equips 
de Barcelona, com Capellades, Igualada, 

Santa Margarita de Montbuí, Sant Vicenç 
de Castellet o Molins.
Per altra banda, el proper 15 de setembre 
i durant tot el dia, el club organitza el tor-
neig “12 hores d’hoquei”, jornada durant 
la qual es presentaran tots els equips 
d’aquesta temporada. La cita és a la pista 
exterior del pavelló Salvador Boada.

Futbol
En aquests temps de crisi no està ma-
lament destacar les aportacions de les 
empreses privades a l’esport local. En 
aquest cas, alguns equips del futbol olesà 
han comptat amb el patrocini de l’empre-
sa Serveis de Comunitats Clanfer, que 
ha apostat per promoure el futbol 7 i el 
futbol sala.

Tir Arc Olesa
L’olesà Francesc Altarriba Garcia es va 
proclamar nou president de la Federació 
Catalana de Tir Amb Arc, en substitució de 
Josep Javier Océn, que ha estat president 
durant els últims vuit anys. Altarriba ha 
estat fins ara president del Tir Arc Olesa 
i, al mateix temps, el president del Comitè 
de Tecnificació de l’esport de Base a la 
FCTA, on ha realitzat una brillant gestió. 
Ha estat arquer d’alt nivell i ha arribat a 
ser integrant de la Selecció Espanyola i 
campió d’Espanya en la modalitat d’arc 
compost. 

Per altra banda, Salvador Adrià Martin es 
va convertir en el nou president del Tir Arc 
Olesa, després de la dimissió de Francesc 
Altarriba. Adrià és soci del club des de fa 
més de 10 anys i és arquer en actiu a la 
modalitat d’arc recorbat.

Motos
L’olesà Iñaki Gomarin de l’equip Tot Claus 
Racing Olesa, ha guanyat la Red Bull Ro-
maniacs 2012 en la categoria amateur, i 
espera aconseguir una moto oficial per a 
la temporada 2013 gràcies als bons resul-
tats d’aquest any i del passat. La Red Bull 
Romaniacs és la carrera de la modalitat 
de Cross/Enduro més important i dura del 
món, inclosa en el mundial d’Enduro ex-
trem. La carrera consta de 5 etapes: una 
etapa pròleg a la ciutat de Sibiu (Romània) 
per dins de la ciutat, que va ser guanyada 
per l’olesà, i de 4 etapes més de dijous a 
diumenge pels boscos de Transilvània. La 
carrera va ser un frec a frec amb l’austra-
lià Dean Sinclair i amb el dakarià Pedro 
Oliveira, la qual diumenge es va decantar 
a l’etapa final a favor d’Iñaki per només 
7 segons. 

Novetats del futbol
L’andorrà Èric Lopes s’ha convertit en nou 
jugador del CF Olesa. El migcampista des-
prés d’una setmana de prova a l’entitat ha 
convençut als tècnics que han decidit in-
corporar-lo al primer equip del club. Lopes, 
de 18 anys, arriba provinent del juvenil de 
l’AE Prat on va jugar la temporada. A més, 
és internacional en les categories inferiors 
de la selecció andorrana de futbol.
Per altra banda, l’olesà Carlos Garcia 
es queda al primer equip del CF Olesa. 
Després de fer la pretemporada amb el 
primer equip, el tècnic olesà Jose Antonio 
Montes li ha comunicat que li farà fitxa de 
primer equip. Juntament amb Pau Ramírez 
són els dos jugadors que han renovat de 
l’any passat.
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PUJADA DE L’IVA I LA POLÍTICA 
ECONÒMICA DEL PARTIT POPULAR

El passat 1 de setembre es va fer realitat l’amenaça de la 
pujada de l’IVA. Des d’aquest mateix dia, hem vist com la 
qualitat de vida s’encareix encara més, i posa en una situació 
més complicada a un col·lectiu que dia rere dia es va fent més 
nombrós degut a la greu crisi econòmica que s’està patint i que 
tant ens està costant sortir d’aquesta.

La pujada de l’IVA és una de les mesures més greus que ha 
adoptat el partit popular en el poc any que porta governant a 
l’Estat. Es tracta d’una mesura, que a grans trets, el que fa és 
minvar encara més la capacitat de despesa del consumidor, és 
a dir, del ciutadà a peu, cosa que de retruc fa posar en dubte 
la capacitat recaptadora de l’Administració Pública, atès que, 
òbviament, a menys despesa, menys recaptació.
Però el més greu de tot és que sense cap tipus de dubte, un 
cop més, aquesta mesura afecta greument a aquells col·lectius 
que més dificultats estan tenint en l’actualitat i que veuen i 
veuran com els esforços seran cada cop més grans per omplir 
la nevera, per omplir el dipòsit del cotxe i la moto (aquells 
que tinguin la sort de tenir encara una feina), i per omplir les 
motxilles de l’escola dels seus fills.

Aquesta pujada impositiva, que faran que s’instal·li a les 
nostres llars més dificultats econòmiques, és una més de la 
política econòmica que està duent a terme el Partit Popular, i 
que li estan portant a l’economia privada i pública a sobreviure 
pendent d’un fil. 
Ja es va veure com el Partit Popular, a través de “decretazos” 
es dedicava a aprimar l’Administració Pública, retallava 
dràsticament la política sanitària i educativa, i imposava a les 
Comunitats Autònomes serioses condicions que no feien més 
que acotar les possibilitats d’acció d’aquestes.

Han fet cas omís de les propostes i iniciatives de les forces 
d’esquerres de Catalunya, Espanya i Europa, entre les quals 
es troba el PSC, que aposten per accions dirigides a estimular 
la despesa, que mantenen un clar compromís amb els més 
desafavorits. És hora de que es comenci a apostar per 
polítiques fiscals progressives, per inversions en indústries 
sostenibles, per canviar el model productiu i enfocar-lo en la 
investigació i el desenvolupament i per mantenir i fer encara 
més gran l’Estat del Benestar.
És obvi que una reforma tan important com aquesta suposa 
temps i esforços, però el que realment és obvi és que es 
necessiten ganes i ideologia per dur-la a terme, i amb aquest 
govern, les ganes reals d’actuar van cada cop més cap a 
desmantellar tot sistema que pugui suposar progrés econòmic 
global, i la ideologia cap a la dreta més reaccionària i opaca 
possible.

Hem tocat fons? La resposta és un no rotund. Aquest govern 
del Partit Popular no pararà en la seva agenda de reformes 
neoliberals fins que tornem a l’època medieval. Així doncs, 
abans de que això passi, ja comença a ser el moment de posar-
nos ferms i demostrar que existeix una altra forma de fer, que 
el pensament únic és una idea retrògrada, i que la capacitat de 
treball en pro del conjunt de la ciutadania és el que realment 
ens fa progressar.

NOU CURS POLÍTIC

Arriba el mes de setembre amb un nou curs polític marcat per 
la pujada de l’IVA del govern més mentider de la democràcia. 
Més traves per la classe treballadora que cada vegada està 
sent més castigada amb l’excusa de la crisi econòmica que 
han provocat uns altres. 

A nivell local comença un curs ple de dubtes, on veurem si el 
govern municipal continua fent polítiques que criticava en les 
legislatures passades, si continua pensant que pot governar 
sense dialogar en profunditat amb la resta de forces polítiques 
del consistori, o si canvia el seu tarannà agressiu davant els 
problemes. 

Però abans de començar un nou curs que també ha de portar 
esperances a les persones més castigades durant la crisis, 
hem de recordar a les víctimes dels incendis que han calcinat 
les muntanyes a tota Espanya i condemnar a totes aquelles 
persones que voluntàriament son capaces de prendre foc als 
boscos de tots i totes.

Així doncs, comença un nou curs polític en el que els 
protagonistes han de ser les persones, el conjunt de la 
societat, però no des del punt de vista de les víctimes dels 
atacs neoliberals dels nostres governs de Catalunya i l’Estat, 
sinó des del punt de vista de que la societat ha de ser escoltada 
i respectada.
Des del PSC d’Olesa de Montserrat ens comprometem a ser 
l’altaveu, un any més, d’aquells que necessitin i vulguin un espai 
de debat obert, plural i ambiciós, un tot es pugui tractar, i on 
tot es pugui discutir. 

Salut i socialisme.

FESTA DE LA ROSA
2012

16 de setembre
a la Pineda de Gavà

Inscripció oberta fins al dia 12 de setembre

Preu: 10 €

Pots fer la teva reserva a la nostra Agrupació,

al C/ Metge Carreras cantonada amb C/ Mallorca, 

o bé trucant al 937 729 686
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Classificats
Treball
Estudiant de quart de Magis-
teri amb experiència ofereix 
classes de reforç escolar a 
estudiants de Primària i 
ESO. També ofereix clas-
ses d’anglès per a totes les 
edats. Tel: 602 484 651.

Señora española seria y res-
ponsable se ofrece para las 
tareas del hogar, limpieza, 
plancha y cocina. Buenas 
referencias. 
Tel: 93 178 7988.

Doy clases de guitarra 
particulares, a muy buen 
precio, asequible para todo 
el mundo. Cualquier estilo 
y cualquier nivel. Anímate! 
Tel: 666 768 207.

Se precisan cinco perso-
nas para el departamento 
comercial. Formación a 
cargo de la empresa. Se 
requiere bachillerato o nivel 
de estudio similar. Intere-
sados, enviar curriculum a: 
rosigimb@hotmail.com

Noia de 19 anys, catalana 
i responsable, amb experi-
ència en l’àmbit, s’ofereix 
per fer tot tipus de tasques 
domèstiques. Interessats, 
pregunteu per la Olga, al 
tel: 667 724 476.

Senyora d’Olesa seriosa i 
responsable busca feina 
per cuidar nens i gent gran, 
inclou titulació. Tel: 648 730 
950. 

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

Senyora seriosa i responsa-
ble s’ofereix per fer de can-
gur o per cuidar persones 
grans. Hores a convenir. Tel: 
655 849 132 (Núria).

Busco trabajo de limpieza 
y de cuidado de personas 
mayores por horas, de lunes 
a viernes.Mi mail es:cordoba
zapata89@hotmail.es

La secció sènior femení del 
Futbol Sala Olesa busca 
noies amb ganes de gau-

dir de la tercera divisió 
(federades). Contacte:
laimester4@gmail.com

Busco trabajo de limpieza de 
casas y plancha en Olesa y 
alrededores. 
Tel: 653 083 692.

Estudiant de magisteri s’ofe-
reix per a fer classes de re-
pàs a alumnes de primària. 
Tel: 662 173 377. 

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

Clases de inglés: niveles 
básicos, intermedios, avan-
zados, personalizados y ga-
rantizados. Al mínimo coste. 
Más detalles al tel: 672 077 
409 (Frank).

El Servei de Promoció Eco-
nòmica d’Olesa necessita 
cobrir els següents llocs de 
feina: operari/ària d’injecció 
de plàstic; xarcuter/a com 
a responsable de secció; 
agents comercials; pintors 
(oficials de segona); pro-
jectista amb coneixements 
d’Autocad i operària de ne-
teja. Per a més informació, 
el telèfon de Promoció Eco-
nòmica és el 93 778 0050, 
ext. 2402.

Automotor
Vendo licencia de taxi Olesa 
de Montserrat, C5 HDI 2000. 
Tel: 617 471 404.

Plaça de pàrking en venda 
al carrer Benet Margarit (La 
Central). Preu: 9.500 €. In-
teressats, contactar al tel: 
673 859 199.

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

Alquilo plaza de parking en 
la calle Colón esquina Ram-
blas. Precio: 65 euros. 
Tel: 666 055 200.

Se alquila plaza de parking, 
60 €, en la calle Metge Car-
reras (zona Lidl). 
Tel: 644 263 354.

Immobiliària
Particular alquila precioso 
piso semi-amueblado todo 
exterior en Olesa, disponi-
ble en octubre, reformado, 
luminoso, puerta blindada, 
calefacción, cocina 12 m2 
con electrodomésticos, 
3 dormitorios, armarios. 
Gran bañera hidromasaje. 
Muebles roble en salón. 
Balcón 11m2. con 2 arma-
rios carpintería metálica de 
trastero. Junto guardería, 

colegio e instituto. Merece 
una visita. 460 euros (co-
munidad incluida). Sólo 
personas solventes. Tel: 
625 247 857. 
 
Local en lloguer de 100 m2, 
4 habitacions, ideal per a 
oficines. Plaça Catalunya, 
54. Tel: 93 775 7569, 691 
717 575.

Diversos
Vendo cuna de viaje, marca 
Asalvo, con colchón. Precio: 
15 euros. También, calienta 
biberones Beaba Bibsecon-
des. Precio: 6 euros. Tel: 
622 167 708.

Busco máquina de overlock 
en buen estado. Interesa-
dos, llamar al tel: 693 972 
359 (Anna). 

Els anuncis d’aquesta secció 
són gratuïts, només ens has 
d’enviar un text no superior 
a 15 paraules a periodic08
640@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 pu-
blicats un mes i si es volen 
repetir, s’ha d’enviar una 
sol·licitud.
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Per molts anys !
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Ainhoa Gallego Rendon (9), Albert Sales Jorba (28), Alberto García Sánchez (23), Alberto José Figueredo Campones (33), Ana Artiles Tejero (20), Ana 
Montoya, Angeles Muelas Enrique (72), Anna Martín Bacarisas (36), Antonia Sánchez Torrado (52), Antonio Heredia Luque (55), Candela Gigena Boulocq 
(7) Carlos Mangas Soldado (18), Carmen Cadierno Villarreal (62), Cristina Pérez Artero (35), Dani Chico Cruz (23), Dani Vicente Hernández (34), Daniel 
Maestro Martínez (56), David Ayala (31), Eduard Cristià Llongueras (81), Elies Valldeperas Costa (65), Emma Forn (17), Encarna Castillo Alcalá (43), Enric 
Termens, Espe Piga, Eulalia Mestres Escudé (44), Feliciano García (38), Fermín Lejarcegui Martínez (61), Francesc Pérez Manyà (29), Gemma Aymerich Jobé 
(29), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (78), Jordi Sibina Egea (27), José A. Díaz Manzanares (36), Jose Luis Diaz Romero (62), José 
Manuel Sánchez Valor (34), Lourdes Caamaño Pastor (47), Magda Graells Casals (72), Mar Purull Zuñeda (12), Marc Batista Rodríguez, Maria Magdalena 
Cols (62), Maria Rosa Carbó González (63), Marina Segura González (20), Marta Tejero Sánchez (23), Matilde Teruel Marin (61), Mercè Ausió (76), Mercè 
Dalmases Alonso (24), Mercè Jou (50), Mercedes Rubio Cruz (44), Meritxell Montserrat (13), Miriam Ferrer Ruiz (27), Montserrat Bayona Termens (55), 
Montse Paredes Sánchez (35), Montserrat Pons Guillamón (92), Montserrat Riera Rey (46), Nati Cambronero García (53), Noemí Miralles Roca (35), Noelia 
Mancebo, Núria García Orte (29), Raquel Caamaño Muñoz (25), Raquel Rodríguez Grima (34), Rocío 
Rodríguez Grima (38), Rosa Maria Domènech (64), Rosa Mata Alavedra (84), Roser Bosch Monteagudo, 
Rubén Pérez García (29), Rut Montes Grau (8), Sandra Maestro Caamaño (31), Sarai Lejarcegui Oller 
(32), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (48), Toni Prieto Vázquez (40).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al tel. 93 772 94 36, al mòbil 
635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@hotmail.com, amb el nom de la per-
sona 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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