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C a t a l à  o  c a t a l á n ?
Editorial

Correu
Celebració dels 65 anys 
- Una olivera cuidada 
per un grup de veïns de 
Les Planes - Problemes 
d’aparcament a la zona 
de La Central - Concurs 
de Pessebres casolans 
- Reflexió sobre el “bon 
viure”

I ara la reforma educativa, l’ano-
menada “Llei Wert”... Pocs dies 
després de les eleccions catala-
nes, l’anunci de l’esborrany de la 
reforma educativa que impulsa 
el ministre Wert ha generat un 
profund rebuig entre la societat 
catalana. La futura Llei Orgà-
nica de la Millora de la Qualitat 
Educativa que preveu relegar les 
llengües cooficials a nivell d’assig-
natura d’especialitat, per darrere 
de les troncals i les específiques, 
s’ha definit com “el major atac” al 
català i l’escola catalana de la de-
mocràcia. En més de 60 municipis 
catalans, s’han produït ja les pri-
meres manifestacions. La reforma 
preveu també blindar l’escolarit-
zació en castellà subvencionant 
places en escoles privades.

Des del 08640, bilingüe -encara 
que amb majoria de textos en 
català-, mai hem tingut queixes 
per articles escrits en castellà o 
en català,  apostem per la plura-
litat i la coexistència de les dues 
llengües, pel sistema d’immersió 
lingüística a les aules, un factor 
que creiem que afavoreix la inter-
culturalitat a través de la llengua 
del país.

Sembla doncs que el 2012 no 
acaba d’acomiadar-se, i no perquè 
hagi estat un any de traspàs, sinó 
perquè a la majoria de ciutadans 
se li ha fet massa llarg, massa 
feixuc. Acomiadem l’any 2012 
amb més notícies dolentes que 
no pas bones, però no dedicarem 
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BONES FESTES!

L’informatiu

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

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

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

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

Ampolles de cava
Com cada any, després de les festes de 
Nadal, l’Agrupament Escolta Sant Ber-
nat de Claravall, organitza la recollida 
d’ampolles de cava buides. El proper 13 
de gener, a partir de les 9 del matí, pas-
saran per totes les cases a recollir-les, 
encara que també existeix la possibilitat 
de deixar les ampolles al llindar. I en el 
cas de voler portar-les, els voluntaris 
de l’entitat estaran durant tot el matí al 
carrer Indústria, just darrere de la llar 
d’infants Santa Maria.

Cal Rapissa
El Servei de Promoció Econòmica s’ha 
traslladat a Cal Rapissa (carrer Ample, 
25) i, de moment, els telèfons són pro-
visionals en espera de les noves exten-
sions: 93 778 6700 (Recepció), 93 778 
6686 (Unitat Administrativa) i 93 778 
6687 (Empresa i Comerç).

Ajuts 
L’Ajuntament concedeix ajuts per valor 
de més de 64.000 € per a la rehabilita-
ció d’habitatges del Nucli Antic. Aquesta 
és la primera convocatòria “d’ajuts per 
a la rehabilitació d’habitatges i edificis 
d’ús residencial dins l’àmbit del projecte 
d’intervenció integral del Nucli Antic”. 
Uns ajuts que pretenen afavorir la re-
habilitació dels habitatges de la zona 
paral·lelament al desenvolupament del 
projecte de millora dels carrers i espais 
públics. S’han aprovat un total de 17 
ajuts individuals que van dels 500 € 
als 15.000 €, en funció del pressupost 
del projecte a desenvolupar, i fins a un 

màxim del 30 % o 40 % del cost total 
de l’actuació. 
Les actuacions subvencionades en 
aquesta primera convocatòria han es-
tat: per rehabilitació de façana (10), 
per rehabilitació d’estructura (2), per 
rehabilitació de coberta (1), per reha-
bilitació de façana i coberta (1), per 
rehabilitació de façana i estructura (1) i 
per rehabilitació de façana, estructura i 
coberta (2). Totes les ajudes han estat 
atorgades per a la rehabilitació d’habi-
tatges unifamiliars.
En relació amb el sector privat, el pro-
jecte d’intervenció integral del Nucli An-
tic contempla un programa d’ajuts amb 

la voluntat de promoure les actuacions 
de rehabilitació dels habitatges d’ús re-
sidencial que comportin la reparació de 
façanes i cobertes dels edificis, entre 
d’altres actuacions, i així millorar l’ha-
bitabilitat dels habitatges, la seguretat 
en relació amb els vianants, la correcta 
estanquitat i la recuperació del paisatge 
urbà del Nucli Antic.
Aquests ajuts inclouen la reforma d’ele-
ments comuns constructius (façanes i 
cobertes), renovació de les xarxes de 
serveis comunes (electricitat, gas...), 
mesures per aconseguir millor eficiència 
energètica en els edificis, mesures per 
aconseguir estalvi en els consums de 

Cal Rapissa en funcionament  Foto:08640

aquest espai a fer una compilació 
de l’índex d’atur, ni un llistat de 
les botigues i empreses que no 
han pogut resistir i han hagut de 
tancar les seves portes, ni parla-
rem tampoc d’economia, ni local 
ni global. 

El futur per a molts tampoc sembla 
massa esperançador, però cada 
dia, arreu del món i també a Olesa 
es produeixen petits canvis, petits 
gestos on aferrar-se. L’esperança 
que el canvi d’any suposi un canvi 
imminent. L’esperança que l’arri-
bada de del 2013 generi un canvi 
d’actitud no només en nosaltres, 
sinó en la situació general d’una 
economia caòtica, perversa i que 
provoca constant malestars a 
gairebé arreu del món.

En un món tan canviant i interes-
sant no podem quedar-nos quiets, 
no podem quedar-nos amb la in-
formació que rebem sinó amb el 
que nosaltres podem produir o 
elaborar a partir de la que tenim. 
No sé per què deu ser, però pot-
ser fem coincidir la fi d’una etapa 
amb el començament de l’any 
gregorià. 
  
Per altra banda, tanquem el 2013 
amb la sortida del Calendari Soli-
dari que per vuitè any consecutiu 
fem amb l’Associació Prodisminu-
ïts Santa Oliva i a benefici d’ells. 
Esperem que la temàtica d’aques-
ta edició -les festes i celebracions 
locals- sigui del vostre grat. 
  
Des del 08640 la proposta segueix 
sent la mateixa de l’inici però, 
contagiats per aquest impuls de 
Cap d’any, hem decidit sumar 
esforços a la nostra motivació i 
continuar col·laborant en aquesta 
noble tasca d’exercir el periodis-
me, d’informar i de ser un interes-
sant vehicle de comunicació entre 
els olesans. En aquesta edició, 
ens acomiadem de la secció “La 
Pubilla i L’Hereu” i prometem nous 
apartats i seccions renovades per 
l’any que ve.

Bones festes a tothom, aixequem 
les copes i esperem un millor 
2013!



0308640



0864004

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

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 

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

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

De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit
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L’informatiu (cont.)
serveis i incorporació de tecnologies de 
la informació en els edificis privats.
L’Ajuntament ha rebut el suport de la 
Diputació de Barcelona per elaborar un 
estudi sobre les necessitats de rehabi-
litació específiques per al Nucli Antic 
d’Olesa, i en base a aquest estudi, es 
van redactar les bases reguladores per 
a la concessió d’aquests ajuts. 
L’Ajuntament té previst d’obrir la sego-
na convocatòria d’ajuts de rehabilitació 
abans d’acabar el 2012.

Obres a la Rambla
A finals de novembre s’han iniciat els 
treballs per a l’arranjament dels late-
rals de la Rambla, unes obres que han 
d’estar enllestides en cinc mesos i que 
compten amb un pressupost de poc més 
de 300.000 €.
Les obres consistiran a crear una pla-
taforma única que deixi els laterals i la 
part central de la Rambla a un mateix ni-
vell. Amb aquesta actuació es vol donar 
prioritat absoluta als vianants i limitar 
al màxim la circulació de vehicles en 
aquest sector perquè només hi tinguin 
accés els residents de la zona.
L’Ajuntament ha informat que s’ha mi-
llorat el projecte inicial i que s’hi han 
introduït altres actuacions: un estudi del 
clavegueram del sector per conèixer en 
quin estat es troba, una millora en el ma-
terial que s’ha d’emprar per a les noves 
voreres, que seran de granit, el recanvi 
de les dues fonts que hi ha a la Rambla 
i que estan molt malmeses, i la repara-
ció de les voreres de les cruïlles de la 
Rambla amb els carrers de Barcelona, 
Colom i Metge Carreras.

Per dur a terme aquesta actuació, i 
continuant en la línia que aplica el go-
vern municipal del Bloc Olesà en totes 
les adjudicacions d’obres, l’empresa 
adjudicatària dels treballs, MOVIR 30 
SL, té l’obligació de contractar tres 
persones d’Olesa que es trobin en si-
tuació d’atur.

Projecte TEU
Olesa ha posat en marxa el projecte 
TEU per cinquè any consecutiu, amb la 
signatura d’un conveni entre 18 alum-
nes de 3r i 4rt d’ESO de tres centres 
educatius d’Olesa, les seves famílies i 
l’Ajuntament.
El projecte TEU és una experiència 
educativa de col·laboració entre l’Ajun-
tament, diversos centres de secundària 
del municipi i entitats col·laboradores 

olesanes, essencialment públiques, que 
permet a alguns alumnes desenvolupar 
una diversificació curricular. El projec-
te TEU, que en aquesta cinquena edició 
arriba a la seva màxima participació, els 
proporciona un entorn educatiu ajustat 
als seus interessos i necessitats, afa-
vorint la seva motivació i l’interès per 
continuar la seva formació.
El projecte TEU, que va néixer el curs 
2008-2009, és possible gràcies a un 
conveni de col·laboració amb el depar-
tament d’Ensenyament. L’objectiu és do-
nar resposta a la diversitat de l’alumnat, 
permetent que aquest realitzi activitats 
fora del centre durant una petita part del 
seu horari escolar.
Aquest any el projecte compta amb la 
col·laboració dels següents serveis mu-
nicipals: Olesa Ràdio, Escola Esportiva 

Municipal, Biblioteca Municipal, Servei 
de benvinguda de Serveis Socials i De-
partament de Participació Ciutadana. 
Repeteix en el projecte la residència 
Fundació Privada Santa Oliva, i s’hi in-
corporen les dues llars d’infants munici-
pals i un centre de veterinària d’Olesa.
 
Aquest curs hi participen un total de 
divuit alumnes de 3er i 4t d’ESO dels 
instituts Daniel Blanxart, Creu de Saba i 
de la cooperativa Daina-Isard. Les hores 
lectives que els alumnes dediquen a fer 
tasques en els centres col·laboradors 
es consideren hores curriculars i són 
avaluades pels tutors interns de cada 
centre, i pels tutors externs dels ens 
col·laboradors. La designació de cada 
alumne a un ens o altre s’ha fet tenint 
en compte el seu perfil i els seus inte-
ressos.

Deute
La Generalitat acumula un deute amb 
l’Ajuntament de prop de 800.000 euros 
per obres realitzades dins el projecte 
d’intervenció integral al nucli antic inclòs 
a la Llei de Barris fins l’octubre d’aquest 
any. A aquests diners caldrà sumar-hi les 
obres que actualment s’estan realitzant, 
algunes de previstes per al 2013, que 
segons el regidor d’Urbanisme d’Olesa, 
Pere Planas, faran incrementar el deute 
de la Generalitat fins a 1.200.000 euros. 
Per aquesta raó, l’Ajuntament ha hagut 
de demanar una pròrroga per a la con-
secució dels projectes inclosos dins la 
Llei de Barris i, per tant, també ha hagut 
de modificar el programa econòmic i fi-
nancer previst. De moment la pròrroga 
serà de dos anys, fins el 2014, tot i que 
segurament se n’haurà de fer una de 
nova, fins el 2017.
Per altra banda, el regidor també va de-
tallar les actuacions previstes pel 2013, 
després dels retocs fets. Així, i quant 
a l’arranjament de vials, es preveuen 
actuacions als carrers Coscoll, la placeta 
de Reverend Massana i la plaça Nova i 
la plaça de la Cendra. Totes aquestes 
actuacions sumen un pressupost d’uns 
500.000 euros.
Pel 2013 també es contempla l’adequa-
ció de la plaça de Reverend Massana, així 
com el soterrament de les línies elèctri-
ques que hi ha en diferents cruïlles, una 
actuació que no es va poder fer quan es 
van urbanitzar els sis anteriors carrers. 
Aquesta actuació es calcula que costarà 
48.000 euros.
Quant a la urbanització de la plaça Nova 
i la plaça de la Cendra, el regidor va 
explicar que en aquests moments la Di-
putació de Barcelona està redactant el 
projecte d’urbanització d’aquest sector, 
i que l’obra pot tenir un cost aproximat 
de 280.000 euros. Pel regidor seria im-
portant poder fer l’obra el 2013, ja que 
així es complementaria la urbanització 
del sector amb les obres que actualment 
s’estan executant als passatges Tetuan i 
Montserrat, i al carreró d’En Rampeu.
De fet, segons Planas, amb aquestes 
actuacions es tancaria tot el cercle d’ar-
ranjaments de carrers que contempla la 
Llei de Barris.

Finalment, han començat...  Foto:08640
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Correu
Agraïment
Des de l’Associació Prodisminuïts 
Santa Oliva volem agrair a la coral 
Cor d’Adults de l’Escola Conservatori 
Municipal de Música “Victòria dels Àn-
gels”, de Sant Cugat del Vallès, el con-
cert ofert el passat dia u de desembre 
a la parròquia d’Olesa a benefici de 
la nostra entitat. Així mateix, agraïm 
a les més de cent persones que ens 
van acompanyar al concert.
Són moltes les activitats que, al llarg 
dels anys, s’han organitzat des de di-
ferents entitats i col·lectius a benefici 
de la nostra entitat. Aquestes actu-
acions desinteressades ens aporten, 
com és lògic, un benefici econòmic 
que és molt important per a la nos-
tra entitat. Malgrat això, el que més 
valorem és el benefici moral que ens 
aporta. Aquestes iniciatives ens fan 
sentir el suport que tenim, ens fan 
sentir el reconeixement per la nostra 
tasca i, sobretot, ens animen a tirar 
endavant. Gràcies!
Associació Prodisminuïts Santa Oliva

El país dels elefantets 
(conte)
Hi havia una vegada un país feliç i 
pròsper on tothom era honrat i gaudia 
d’un treball bo i ben pagat, estudis 
gratuïts per als seus fills, a més d’una 
seguretat social adequada.
Aquest país, teòricament ideal i 
perfecte, era dirigit per un avi savi 
i benvolent al qual agradava anar 
d’aventura per les muntanyes.
Els seus fills i néts, entre jugada i 
jugada de piloteta, havien fet unes 
quantes disbauxes. Això va provocar 
que l’avi savi i prudent, per distreure’s 
de tantes calories, se n’anés a la mun-
tanya que tant li agradava, amb tanta 
mala sort, que es va trencar el maluc. 
I, aleshores, tots els que creien que 
tot són flors i violes, s’adonaren que 
d’això, res.
L’avi es va “colar” a la seguretat social 
i el van operar tot seguit, però el poble 

va saber tant el que aquelles sortides 
costaven econòmicament com l’estat 
mental que devia tenir mostrant tan 
poc respecte per la naturalesa.
Vet aquí un gat, vet aquí un gos, i 
aquest conte segueix...
Ll. Segura Vilalta

2012 i... Anys de lluita
L’arbre que tinc a l’eixida
manque aquest hivern més pelat.
Entre el plugim en cauen volves
miro l’arbre, resta esmorteït, trist, 
sol.
Arriben a ses desfullades branques
dos pardals, que bonics son!
Tenen gana, fred, i no hi ha teca
però no paren, picotegen, marxen, 
tornen
Dintre els becs porten palletes
treballen ferm, fan el seu niu, tenen 
feinada
tot i així, s’amanyaguen, s’acaricien,
intueixen que el mal temps es 
fonarà,
i quan la boirada s’aparti
brillarà amb força de nou el sol.

Reviurà a la parella, a l’arbre,
també als qui sempre esperem i 
esperem.
La natura és bona mare,
ens dóna i té solucions per a tot
com a jutge impecable
avui tampoc farà cap distinció.
Els de les diferències som nosaltres,
molts es pensen que viuen sols,
ens costa molt acceptar las culpes
però gens traspassar-les als demés.
Alguns ara pateixen una crisi forta
altres, com sempre, no tant, o gens,
tots plegats, em fet mèrits per gaudir-
la.
Patirem alguns hiverns anguniosos, 
durs,
el fred sempre és llarg, pesat,
sembla que mai s’acabi.
Però l’arbre de l’eixida, al seu temps
f lorirà, oferint de nou els seus 
fruits.
Els pardals, gràcies a la feina feta
tindran el niu de menuts ben ple.
I nosaltres bons amics?, doncs no ho 
dubteu,
amb esforç també de la crisi en 

sortirem.
Com? Si posem seny i treball, pot ser 
senzill.
Amb il·lusió renovada, estarem 
llestos
per veure com s’aixeca cada dia el 
sol.
Farem feina, sense corre tant com 
fins ara.
Vigilarem que no ens robin res que 
sigui nostre,
gastarem només el que ens pertoqui 
a cadascú
Eliminem els aprofitats, corruptes, 
especuladors.
Recuperem feines perdudes, que poc 
a poc s’han endut.
Fem fugir la mandra de sobre, 
Treballem i Treballem
I si posem palla sobre palla, no ho 
dubteu.
Farem nius plens, com els pardals.
Bon Nadal i Any Nou!
Jaume Francesch Solè

Aparcamiento
Con la presente instancia queremos 
informar de los problemas que sufri-
mos para encontrar aparcamiento. 
Desde el inicio de las obras del an-
tiguo Lidl en el barrio del Eixample-
Estatut, los vecinos nos vemos en la 
difícil tarea de encontrar un lugar 
de aparcamiento legal, donde po-
der dejar nuestro coche en un lugar 
“seguro”. De todos modos, algunos 
días, hemos sufrido los problemas 
de aparcamiento, estando casi 30 
minutos en busca del deseado lugar 
de aparcamiento.
Hace poco más de un mes, se anuló 
la zona que podíamos utilizar como 
aparcamiento del antiguo Escorxador 
sin previo aviso decente e indicando 
el fin de tolerancia se empezó a mul-
tar. Sin señalizarlo, como debería ser 
mediante señales verticales para que 
todos los vecinos tuviéramos la misma 
información, y no dejando folletos en 
los parabrisas de algunos vehículos.

Coral a benefici  Foto: P.G.
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Llegado este punto actual, muchos 
vecinos nos hemos puesto en busca 
de una plaza de alquiler. Tarea imposi-
ble, ya que no existen plazas privadas 
en alquiler. Absolutamente todas las 
plazas de la zona están completas. Y 
en el momento de ser publicado algún 
anuncio, no ha pasado un día que ya 
ha sido alquilada a un precio muy por 
encima de cuando el Lidl y el Escor-
xador permanecían abiertos. (55-60 
€ antes, 65-70 € ahora).
Pese a estas dos zonas de aparcami-
ento anuladas, nos encontramos con 
sitios que podrían ser utilizados como 
aparcamientos, pero son multados. 
Únicamente son tres plazas de apar-
camiento marcadas en el mapa adjun-
to en color verde. Se han marcado en 
el mapa dos zonas de aparcamiento, 
que tienen un alto nivel de robo, des-
trozos o rotura de cristales, ya que 
son zonas muy alejadas del paso de 
los vecinos y nada iluminadas (mar-
cadas en granate). Aparte de este alto 
riesgo, la entrada a esta zona, situada 
en la entrada de Olesa, es de difícil 
acceso y de dudosa legalidad porque 
hay que pasar sobre dos bordillos 
llenos de arena y tanto para entrar 
como para salir la visibilidad de esta 
curva es prácticamente nula.
Actualmente, encontrar una plaza en el 
barrio puede, con suerte, suponer una 
hora dando vueltas, lo que conlleva 
un alto gasto en combustible. Lo que 
queremos con esta instancia es que se 
puedan considerar zonas adaptadas 
“legalmente” para el aparcamiento de 
los numerosos vecinos que nos encon-
tramos con esta situación a diario, sin 
el riesgo de ser multados, robados o 
que nuestros vehículos puedan sufrir 
daños llegando a un acuerdo con los 
propietarios de Bonpreu, facilitando 
tarjetas de acceso o cualquier otro 
modo de poder aparcar sin dejarnos 
un dineral en combustible y sufrir los 
nervios o el estrés que esto provo-
ca. Quedo a una pronta respuesta o 

solución a este estresante problema. 
Atentamente,
DJGG
NdR: L’article és copia d’una instància 
presentada a l’Ajuntament, el passat 
15 de novembre.

La joventut
Les persones grans sovint fem us 
del refrany “gent jove, pa tou”, però 
últimament et trobes amb un jovent 
bastant groller, irresponsable, mal cri-
at... Però aquí haig de fer una parada i 
entonar un “mea culpa” perquè té més 
pes el jovent maco que aquest que es-
mento anteriorment. Per què dic això? 
El dia 25 de novembre vaig anar a 
votar i com que tinc mobilitat reduïda, 
van venir membres de la Creu Roja 
a buscar-me, anaven dues persones, 
el xofer, de mitjana edat, un senyor 
molt correcte i l’acompanyant, un noi 
jove, afectuós i amable. Aquest noi va 
aparcar la seva festa del diumenge 
per dedicar-la a un voluntariat. 
Hi ha molts nois i noies que sense 
fer gaire soroll fan grans coses i ens 
esborren de la ment l’altra idea que 
tenim del jovent, que com diu el re-
frany castellà: “mucho ruido y pocas 
nueces”.
Maria Mercè Boada i Serra

Jubilació
El passat 24 de novembre un grup 
d’olesans i olesanes ens vàrem reunir 
amb motiu de l’aniversari dels nostres 
primers 65 anys de vida i sí, també 
de la nostra jubilació. No vàrem ser 
gaires, si tenim en compte que a la 
nostra vila, i som sensats, hi ha 112 
homes i 98 dones, tots nascuts l’any 
1947. En vàrem ser una vintena, la 
majoria acompanyats de les seves 
parelles.
Vàrem viure moments molt emotius 
recordant els nostres anys de joven-
tut i ballant al ritme de la música de 
l’època. També vàrem tenir un record 
per a tots els nascuts l’any 47 que ens 
han deixat pel camí: anar a l’església 
i oferir-los la missa del dissabte.
Les que hem organitzat aquesta vet-
llada volem donar les gràcies a tots els 
que vareu venir i també a algunes ca-
ses comercials d’Olesa, que ens varen 
oferir un detall per sortejar durant el 
sopar, i també volem donar les gràcies 
al nostre amic Jordi per la feina feta 
i a la nostre amiga Montserrat pel 
poema dedicat a tots nosaltres pel 
nostre aniversari.
Esperem retrobar-nos una altra ve-
gada.
Mercè i Sara

Els 65 anys

(Poema dedicat als nascuts l’any 1947)

Sembla que fa quatre dies
Que érem sols adolescents,

teníem inquietuds i il·lusions,
recordem els primers balls,
i també els primers petons.

Poc es podia estudiar,
llavors no era com ara;

que, de molt jovenets, havíem de 
treballar

a la fàbrica, en tallers,
de mecànics o fusters
o a la terra del pagès.

Les noies érem diferents,
apreníem a cosir,

a rentar plats i a cuinar,
i poques, en aquell temps,

vàrem poder estudiar.

Sense mòbil ni ordinador,
amb quatre trossos de fusta,

fèiem cases, amb molta imaginació,
i pintàvem les taulades amb llapis 

de colors.

Jugàvem tots al carrer,
A nines o bé al futbol,

I tornàvem tots a casa,
Que ja s’amagava el sol,
Cansats, rient i suats,
I la meitat de vegades 

Amb els genolls ben pelats.

Els anys han passat de pressa...
Qui pogués aturar el temps

I poder parar el rellotge
Per viure els millors moments.

De tot cor us desitjo salut i felicitat,
I, que en tinguem 70, que ho tor-

nem a celebrar

Montserrat Barlam Bruquetas

Trobada dels nascuts l'any 1947  Foto: M i S
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Correu (cont.)
Carrer Bon Viure?
Sóc un veí del carrer Bon viure. I estic 
que trino!
Quan parlo amb algunes persones de 
la crisi actual (retallades, atur, co-
pagament, euro per recepta, etc.) a 
vegades em diuen: “Tu rai que vius al 
carrer Bon Viure...”, com si aquest fet 
volgués dir “viure bé”. I no és així.
No creieu doncs que, amb el que ens 
cau a sobre i hem d’aguantar, mante-
nir aquest nom de carrer no corres-
pon al temps actual, i és enfotre-se’n 
una mica? Potser s’hauria de treure 
el “Bon” i deixar-ho en carrer “Viure”, 
que ja és molt!
Ara, que si la cosa no millora i em-
pitjora, com sembla, tal vegada seria 
més escaient l’afegitó “Sobre” i que-
dar com a carrer “Sobreviure”, que 
no es poc!
I encara aquest podria no ser l’últim 
nom, perquè si de la crisi no en sor-
tim aviat, i sembla que va per molt 
llarg, el nom definitiu podria quedar 
en carrer “Malviure”, que això sí que 
seria ja més fotut; o millor dit, fotut 
del tot!
Al final em dic: tranquil i descansa 
en Pau-lari II, que segons la llei de 
Murphy el que hagi de passar, igual-
ment o fatalment passarà. Però què 
serà? Us invito que tots ho puguem 
veure.
Mentrestant, procurem passar un Bon 
Nadal i un Millor Any Nou.
Benet Font

Olivera
La olivera triste que se encontraba 
sola, a un pequeño grupo de vecinos 
de la calle Berguedà de Las Planas, se 
les ha ocurrido limpiarla y podarla, a 
la vez que a sus pies se ha construido 
un banco para así hacerle compañía, 
para que sirva de paso a estos mismos 
y, a quien lo desee, para poder des-
cansar a los pies de la olivera, símbolo 
de nuestro pueblo.
R.D.R. y un grupo de vecinos a quien 
le gusta tener la satisfacción de hacer 
algo para los demás

Pessebres casolans
Com cada any, l’Agrupament Escolta 
Sant Bernat de Claravall, conjun-
tament amb l’Ajuntament d’Olesa, 
organitza el concurs de Pessebres 
Casolans.
En aquest concurs, hi podran partici-
par tots aquells nens i nenes d’entre 
6 i 12 anys residents a la vila d’Olesa 
que hagin entregat la butlleta d’ins-

cripció del concurs a la consergeria 
de l’Ajuntament abans del divendres 
14 de desembre (les butlletes es po-
den trobar al CAU, a l’escola o bé a 
l’Ajuntament).
Un jurat format per alguns caps del 
CAU passarà per les cases dels nens 
i nenes inscrits al concurs els dies 27 
de desembre a la tarda i el 28 del ma-
teix mes al matí i valorarà, sobretot, 
l’originalitat del pessebre. El dia 20 de 
gener es lliuraran els premis corres-
ponents als guanyadors del concurs 
després de l’espectacle de “la Xarxa” 
al Casal. Us animem a tots i a totes a 
participar-hi!
Agrupament Escolta Sant Bernat de 
Claravall

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va 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 edici-
ons. 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

Treball solidari  Foto: 08640
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“Enterrament”
Un grup d’integrants del Casal Inde-
pendentista-La Fona d’Olesa es van 
concentrar el passat 6 de desembre 
davant l’Ajuntament en un acte sim-
bòlic anunciat com “l’Enterrament de 
la Constitució Espanyola”, el dia que 
l’anomenada carta magna espanyola 
acompleix 34 anys. L’objectiu era mos-
trar el rebuig envers una constitució 
que, segons els membres de La Fona, 
és un text “que emana directament 
de l’estructura franquista, pactada i 
consensuada pels hereus del règim”. 
Davant els darrers atacs a la llengua 
catalana, per La Fona només “hi ha un 
únic camí cap a la llibertat” que és “en-
terrar la Constitució Espanyola i avançar 
cap a la independència i al socialisme 
dels Països Catalans”, segons conclou el 
manifest llegit durant la concentració. 

Olesa amb la CUP-AE: 424 
gràcies!
El passat diumenge 25N, quatre-cents 
vint-i-quatre veïns i veïnes d’Olesa vam 
prendre la decisió de mostrar el nostre 
suport a la Candidatura d’Unitat Popu-
lar-Alternativa d’Esquerres. Un suport 
a una alternativa política, econòmica, 
social i cultural al servei del poble que 
és, alhora, el rebuig frontal a les políti-
ques antisocials que ens imposen, des 
de Brussel·les i des de Madrid, però 
també des de Barcelona.
El cavall de Troia ja és al Parlament 
de la Ciutadella i amaga tres persones 
disposades a fer-los la vida impossible 
fins que ells no deixin de fer-nos-la 
impossible a nosaltres.
Tal com hem explicat sempre que hem 
tingut oportunitat de fer-ho, per la CUP-
AE les eleccions no poden ser un punt 
d’arribada, sinó que són la possibilitat 
de disposar d’una eina més per posar-
la al servei dels moviments socials i de 
les seves reivindicacions. A votar ens 
hi convoquen només una vegada cada 
quatre anys, però la política es seguirà 
fent al carrer cada dia.  
Des del nucli de suport Olesa amb la 
CUP, volem mostrar la nostra gratitud 

més sincera a tothom qui, com nosal-
tres, ho vol tot i ho ha empès per tal 
que les lluites del carrer tinguin veu, 
també, al Parlament. 
Han estat unes setmanes de treballar 
molt i dormir poc, però el resultat 
final paga tots els esforços. Aquesta 
campanya electoral sobrevinguda ens 
ha agafat amb el peu canviat, però ha 
provocat unes complicitats, una inèrcia 
i uns resultats que no voldríem deixar 
extingir. 
Ens agradaria que tots aquells veïns i 
veïnes que vulgueu valorar la campa-
nya, els resultats i les possibilitats de 
futur, us poseu en contacte amb nosal-
tres a través de l’adreça campanyacup
mail@lafona.cat per tal de convocar tan 
aviat com sigui possible una assemblea 
oberta. Entre tots, tot.
Nucli de suport Olesa amb la CUP

Valoracions
La líder de Convergència i Unió a Olesa, 
Mercè Jou, i número 17 a la llista del par-
tit a la província de Barcelona valorava 
la victòria del seu partit a les eleccions 

de forma “agredolça” per la inespera-
da baixada en nombre d’escons. Jou ha 
descartat l’opció que la seva formació 
pacti amb el Partit Popular i el Partit 
Socialista després de la campanya que 
s’ha realitzat i, per tant, l’opció més fac-
tible per la governabilitat de Catalunya, 
segons Jou, passa per l’aproximació a 
Esquerra Republicana de Catalunya, 
segona força al Parlament.
Per la seva part, Mireia Monfort, regido-
ra d’Esquerra Republicana de Catalunya 
a Olesa, va mostrar la seva satisfacció 
pels resultats que ha aconseguit la 
seva formació, que s’ha convertit en la 
segona força política a Catalunya. Un 
resultat, que tot i plantejar-se en alguna 
de les enquestes prèvies, no era clar 
que pogués produir-se a mesura que 
avançava el recompte de vots. Monfort 
plantejava el paper clau que tindrà la 
seva formació en la confecció d’un nou 
govern, treballant per poder assolir el 
dret a decidir.
El primer secretari del PSC, Jordi Ruf, 
no ha amagat la decepció per la pèrdua 
de 8 diputats al Parlament de Catalunya 

tot i que considera que han aturat la 
caiguda que algunes enquestes pronos-
ticaven. El fet que quedin com a tercera 
força, segons Ruf, no fa que la figura 
del líder del partit Pere Navarro quedi 
tocada. També creu que la 3a via de la 
qual s’ha fet bandera al PSC durant la 
campanya, el federalisme, s’ha de se-
guir impulsant tot i que prioritzant les 
polítiques socials.
Per la seva banda, el líder del PP a 
Olesa, Jordi Manfredi, va manifestar 
que s’esperava una pujada un pèl més 
elevada que la que s’ha produït. Man-
fredi creu que el fet d’estar governant 
al govern espanyol i d’haver de fer front 
a les retallades, és el que els ha impedit 
aquest augment. El líder dels populars 
olesans va considerar que l’indepen-
dentisme no ha augmentat, sinó que 
simplement ha votat altres partits en 
comptes de votar Convergència.
Sobre els resultats d’Iniciativa per 
Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa, Joan Segado, d’Esquerra 
Unida i Alternativa, va mostrar la sa-
tisfacció pels resultats aconseguits a la 
seva formació tot i esperar uns millors 
resultats, esperava aprofitar la pèrdua 
de diputats del Partit Socialista. Men-
trestant, Meritxell Arenas, d’Iniciativa 
per Catalunya Verds, també mostrava 
satisfacció per la pujada del partit i per 
la baixada que ha patit Convergència 
i Unió.
Carles Aceña, portaveu de la Plataforma 
de suport a la CUP a Olesa, va qualificar 
“d’èxit sense pal·liatius” l’entrada de la 
formació al Parlament de Catalunya. 
Tenint en compte que era la primera 
vegada que es presentaven en unes 
eleccions autonòmiques, Aceña va con-
siderar que el votant de la CUP ha arri-
bat de persones que fins ara formaven 
part de l’abstenció. El portaveu olesà va 
recordar que la promesa electoral era 
portar “les lluites socials al Parlament” 
i així ho faran.

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

A.O.M
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L’agenda del desembre'12 i del gener'13
Desembre
Fins el 15 de desembre
Exposició: “Fanzines: art fotocopiat. Dels anys 
80 fins ara”, basada en la col·lecció personal de 
Miqui Puig, cantant, productor musical i DJ. A la 
Biblioteca.

Del 15 de desembre al 6 de gener
Ruta de pessebres que es podran visitar des del 
15 de desembre fins el 6 de gener.

Exposició de diorames de pessebres a la Casa de 
Cultura (c. Salvador Casas, 26).
Pessebre popular a Cal Rapissa (c. Ample, 25).
Parròquia de Santa Maria (plaça Nova).
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül 
(c. Santa Oliva, 34).
Joaquim Boada (c. Sastre, 3).
Albert i Sònia (Cal Redolat: c. Església, 30).
Botiga Núria (c. Església, 31).
Papereria Núria (c. Salvador Casas, 4-5).
Oficina dels Safaretjos (c. Salvador Casas, 3).
Forn Pubill (c. Alfons Sala, 20).
Comunitat Minera Olesana (c. Alfons Sala, 42).
Ferreteria Ricard Vila (plaça de Catalunya, 49).
Mercat Municipal (plaça de Catalunya).
Plats Cuinats Miquel (plaça de Catalunya, 33).
Teatre de La Passió (plaça de l’Oli).
Residència Nostra Senyora de Montserrat 
(c. Colom, 149).
Ferreteria Scorpio (c. Ferrocarrils Catalans, 15).
Eugeni Moreno (c. Pau Casals, 26).
Centre Cívic Sant Bernat
Residència Santa Oliva (c. Argelines, 137).
Pessebre del Carrer de Fora (c. Argelines, 51-53).
Emili Cascante Ferrer (c. Argelines, 8).
L’Eixida de l’Art (c. Coscoll, 5).
Cal Boter (c. Coscoll, 6-8).
Ajuntament d’Olesa
Organització: Associació de Pessebristes 
d’Olesa.

Dijous 13
Nit d’Òpera: Carmen, de Georges Bizet. Retrans-
missió en directe
des de l’Òpera Bastille de París. A les 19.30 h, al 
teatre El Casal: Organització: El Casal d’Olesa.

Va de concert! d’alumnes adults. A les 20 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal 
de Música.

Divendres 14
Taller i xerrada sobre decoració nadalenca, amb 
Maria Àngels Garcia. A les 18 h, a la Comunitat Mi-

nera Olesana. Organització: Associació Ariadna.

Presentació del llibre Los experimentos secretos 
de Oliver Ruiz, de l’olesà Oliver Ruiz. A les 19 h, 
a la Biblioteca.

Dissabte 15
Fira Nadal 2012. Durant tot el dia, venda de pro-
ductes artesans i de la terra, cantada de nadales 
i poemes. Actuacions de la coral de l’AMPA, de 
l’Escola Municipal de Música, l’Esbart Olesà i altres 
activitats sorpresa. Durant tot el dia el Voluntariat 
Vicencià recollirà roba per a infants de 3 a 12 anys 
a la plaça de l’Ajuntament. Hi haurà una xocola-
tada a benefici del Voluntariat Vicencià. Per 1 €, 
got de xocolata i melindro. De 9 a 20 h, a la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: L’Eixida de 
l’Art amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Concert de Nadal a càrrec de les Veus d’Ariadna. 
A les 18 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Associació Ariadna.

Tradicional sopar de Nadal i cloenda del 15è 
aniversari de l’Associació Ariadna. A les 21.30 
h, al Cafè del Centre. Organització: Associació 
Ariadna.

Berenar/sopar de germanor, amb intercanvi de 
plats cuinats pels assistents. A les 18 h, a la Co-
munitat Minera Olesana. Organització: Associació 
Dones i Progrés. 

Musical “Els miserables”, a càrrec de l’Escolania i 
Cor Jove Santa Maria d’Olesa de Montserrat. A les 
21.30 h, al teatre La Passió. Organització: Escola-
nia i Cor Jove Santa Maria d’Olesa de Montserrat 
i La Passió. Col·laboració: Ajuntament d’Olesa, 
Olesa Ràdio, Esbart Olesà, coral Santa Maria i 
coral Sant Esteve, de Sant Esteve Sesrovires.

Club d’escacs per a nens i nenes. A les 10.30 h, 
a la Biblioteca. Cal inscripció prèvia.

Diumenge 16
Musical “Els miserables”, a càrrec de l’Escolania i 
Cor Jove Santa Maria d’Olesa de Montserrat. A les 
18.30 h, al teatre La Passió. Organització: Escola-
nia i Cor Jove Santa Maria d’Olesa de Montserrat 
i La Passió. Col·laboració: Ajuntament d’Olesa, 
Olesa Ràdio, Esbart Olesà, coral Santa Maria i 
coral Sant Esteve, de Sant Esteve Sesrovires.

Torneig Social Tennis i Pàdel. A partir de les 10 h, 
al Club de Tennis Olesa. A benefici de La Marató 
de TV3.

Gimcana Solidària. De 10 a 15 h, a la pista es-
portiva del CEIP Puigventós. Organització: AMPA 
Puigventós. A benefici de La Marató de TV3.

Dimarts 18
Hora del conte (0-3) anys, amb “La formiga Josep 
Maria”, a càrrec de Santi Rovira. A les 18 h, a la 
Biblioteca. Cal inscripció prèvia.

Dijous 20
Concert de Nadal. A les 19 h, a la parròquia 
Santa Maria. Organització: Escola Municipal de 
Música.

Divendres 21
Sorteig d’un cobrellit de patchwork elaborat pel 
Mercat Municipal. A les 12 h, al Mercat Municipal. 
Organització: Associació Ariadna.

Hora del conte, amb la Carla Vallès. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Club de Lectura General. Comentem “La gastritis 
de Plató”, d’Antonio Tabucchi. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca.

Conferència: “Nadal: orígens, tradició i evolució”, 
a càrrec de Josefina
Roma i Riu, historiadora i antropòloga. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

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

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Dissabte 22
Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Diumenge 23
Pujada del pessebre a la Creu de Saba. Sortida a 
les 8 hores des del local de la UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Projecció del documental “Comprar, llençar, com-
prar”. A les 19 h, a La Fona (carrer Església, 51). 
Organització: La Fona, Casal Independentista i 
Popular d’Olesa.

Festes de Nadal a Les Planes
Taller de manualitats nadalenques i decoració de 
l’arbre de Nadal a les 11.30 h. Fem cagar el Tió, a 



1308640

L’agenda del desembre'12 i del gener'13

08640

les 12.30 h. Visita del Pare Noel, a les 13.30 h. Or-
ganització: Associació de Veïns de Les Planes.

Dilluns 24
Missa del Gall, cantada per l’Escolania i Cor Jove 
d’Olesa de Montserrat i la coral Santa Maria d’Olesa 
de Montserrat. A les 24 h, a la parròquia de Santa 
Maria. Organització: parròquia de Santa Maria.

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Dimarts 25
Missa de Nadal. A les 12 h, a la parròquia de 
Santa Maria.

Quinto popular. A les 18 h, a La Fona.

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

“Els pastorets 2012-2013”. A les 18.30 h, al teatre 
El Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

Dimecres 26
Quinto popular. A les 18 h, a La Fona.

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Caga tió infantil. A les 12 h, a la UEC Olesa.

Divendres 28
Nit de cant improvisat: garrotins, nyacres, glo-
ses... A les 22 h, a La Fona. Organització: La Fona, 
Casal Independentista i Popular d’Olesa.

Dissabte 29
Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Diumenge 30
Patge Viu-viu. De 11 a 14 h, al teatre La Passió.

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

“Els pastorets 2012-2013”. A les 18.30 h, al teatre 
El Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

Gener
Del dilluns 7 al divendres 11
Recollida d’arbres de Nadal. Punt de recollida a la 
plaça de Catalunya.
També als punts de recollida de poda i a la dei-
xalleria municipal.

Del dilluns 7 al dilluns 21
Exposició de punts de llibre artesanals, organitzat 
per 7 _ x i la Biblioteca. Si vols participar-hi, por-

ta’ns tres punts de llibre que hagis fet tu junta-
ment amb el teu nom i la teva motivació artística. 
Tens temps fins el 21 de desembre.

Dimarts 1
Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Divendres 4
Campanya del Somriure: “Cap infant sense jogui-
nes”. De 10 a 13 i de 16 a 20 h, al teatre El Casal. 
Organització: Campanya del Somriure.

Dissabte 5
Campanya del Somriure: “Cap infant sense jogui-
nes”. De 10 a 13 i de 16 a 20 h, al teatre El Casal. 
Organització: Campanya del Somriure.

Arribada de Ses Majestats els Reis d’Orient i tradi-
cional cavalcada*. Recorregut: plaça Dr. Fleming, 
Pau Casals, Francesc Macià, Amadeu Paltor, Ar-
gelines, Anselm Clavé, Jacint Verdaguer, Francesc 
Macià, República Argentina, Lluís Puigjaner i Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. A les 18.15 h. 

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Diumenge 6
Quinto popular. A les 18 h, a La Fona.

“Els pastorets 2012-2013”. A les 18.30 h, al teatre 
El Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

Tradicional Quinto UEC Olesa. A la UEC Olesa.

Dissabte 12
Intercanvi de punts de llibre. A les 10 h, a la Biblioteca.

Diumenge 13
Baixada del pessebre de la Creu de Saba. Sortida 
a les 8 hores des del local de la UEC. Organitza-
ció: UEC Olesa.

“Els pastorets 2012-2013”. A les 18.30 h, al teatre 
El Casal. Organització: El Casal d’Olesa.

Recollida d’ampolles de cava buides, a càrrec de 
l’Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall 
(CAU). A partir de les 9 hores.

Dilluns 14
Conferència sobre alimentació, amb Natura Car-
men. A les 18 h, a la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Associació Ariadna.

Dimecres 16
Escola de pares i mares. Taller: “Pintem amb els 
peus”. Obert a les famílies interessades amb fills 

d’1 i 2 anys. A les 17 h, a la llar d’infants Taitom. 
Organització: llar d’infants pública La Baldufa, 
Serveis Educatius Cavall de Cartró i hi col·labora 
l’Ajuntament.

Divendres 18
Hora del conte: “Històries de l’amor estrany”, amb 
la Sandra Rossi. A les 18 h, a la Biblioteca.

Club de Lectura General. Comentem “Ronda del Gui-
nardó”, de Juan Marsé. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Diumenge 20
Teatre: “El llop i les 7 cabretes”, “La caputxeta” i 
“Els porquets”, a càrrec de la companyia T-Gracia. 
A les 17.30 h, al teatre El Casal.

Divendres 25
Conferència sobre la memòria, amb el neuròleg 
Dr. Comas. A les 18 h, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: Associació Ariadna.

Conferència-taller sobre la conservació de docu-
ments, a càrrec de Jordi Vicente i Xavier Rota. 
A les 19 h, a la Biblioteca. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

Xerrades de salut: “Tractament del dolor”, a 
càrrec de la Dra. Marta Vidal Roig, metgessa de 
l’UFISS de l’Hospital de Martorell. A les 19.30 h, 
a la UEC Olesa. Organització: UEC Olesa.

Club de Lectura de Novel·la Negra. A les 11 h, a 
la Biblioteca.

Diumenge 27
Cinema infantil: “Gnomeo i Julieta”. A les 17.30 
h, al teatre El Casal. 

Festa de la sardana i del ball de saló “Sardaball”. 
A les 18 h, a la UEC Olesa. Organització: UEC i 
ACF Olesa Sardanista. 

Cinema d’autor. A les 19 h, al teatre El Casal. 
Organització: El Casal d’Olesa.

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

*En cas de pluja, els Reis arribaran al Teatre de La 
Passió a les 18.30 h. Els accessos al teatre es faran 
en tres torns segons els horaris indicats: 1r torn: de 
18.30 a 19.15 h; 2n torn: de 19.45 a 20.30 h; 3r torn: 
de 21 a 21.45 h.
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Va passar
Coral
La coral Cor d’Adults de l’Escola Con-
servatori Municipal de Música “Victòria 
dels Àngels” de Sant Cugat del Vallès 
va oferir, el passat u de desembre, un 
concert a benefici de l’Associació Pro-
disminuïts Santa Oliva. La parròquia 
d’Olesa va ser l’escenari escollit per a 
la celebració del concert, que va aple-
gar més d’un centenar de persones, 
entre les quals s’hi podia veure els nois 
i noies de l’entitat i la gran majoria 
de monitors de l’Esplai Espantaocells. 
El concert va sorgir arran de l’oferta 
de la mateixa coral, que es va oferir 
a fer el concert de forma totalment 
desinteressada. Gràcies al concert es 
van recaptar més de 400 euros per a 
l’entitat.

Sis tones
És la quantitat d’aliments recollida per 
la Plataforma Ciutadana “Importa qui 
ets, importa el que fas” durant la cam-
panya realitzada aquest passat mes 
de novembre. En aquesta iniciativa 
solidària, un grup de col·laboradors 
es situaven, els divendres i dissabtes 
del mes de novembre, a les portes 
dels supermercats d’Olesa per reco-
llir les aportacions dels compradors. 
El resultat ha estat valorat molt 
positivament pel gran suport viscut 
per part dels olesans i olesanes, i ha 
servit per possibilitar que el Volun-
tariat Vicencià tingui més reserves 
d’aliments per repartir entre la gent 
que ho necessita.
Els membres de la plataforma “Impor-
ta qui ets, importa el que fas” Espe 
Piñero i Amador Roca s’han mostrat 
molt satisfets del gran rendiment que 
ha tingut la iniciativa. És per això que 
no tanquen la porta a realitzar més ac-
tuacions d’aquestes característiques, 
i més sabent que la crisi econòmica 
està colpejant de ple molts olesans i 
olesanes. Una de les majors sorpreses 
per a Piñero i Roca és la implicació de 
persones que, tot i declarar trobar-se 
en una situació econòmica precària, 
van decidir col·laborar activament 
amb aquesta iniciativa aportant ali-
ments.
Un dels trets característics de per-
sones que es troben en una situació 
econòmica dolenta, és el no reconei-
xement d’aquesta posició i, per tant, 
la negativa a demanar ajuda. Ama-
dor Roca ha dit que és fonamental 
que desaparegui aquesta vergonya 
d’aquells que realment necessiten 
recolzament perquè, en un moment 

o altre, tothom s’hi pot trobar.
Després de l’actuació realitzada du-
rant quatre caps de setmana a Olesa, 
el grup “Importa qui ets, importa el 
que fas” es troba en un procés d’anà-
lisi i reflexió sobre quines han de ser 
les properes iniciatives que realitzin. 
El que és segur és que aquesta no serà 
l’única activitat que duran a terme per 
poder ajudar als més necessitats. Una 
de les possibilitats és realitzar una 
actuació semblant a la feta aquest 
novembre un cop al mes, tot i que 
encara cal valorar altres alternatives 
i que els membres de la plataforma es 
posin d’acord.
Una altra possibilitat és realitzar un 
Banc del Temps, que consisteix en re-
alitzar intercanvis de coneixements o 
d’aptituds a través d’oferir el temps 
disponible a una altre persones que 
necessita allò que un mateix pot 
oferir.

Colòmbia-Catalunya
El passat 3 de desembre es va presen-
tar oficialment el projecte “Trobada 
de cultures. Colòmbia Viu... Catalunya 
solidària”. L’acte, a la Casa de Cultura, 
va comptar amb la presència de dife-
rents autoritats com l’alcalde d’Olesa, 
Salvador Prat; el cònsol de Colòmbia 
a Barcelona, Carlos Manuel Pulido 
Collazos; el delegat territorial del 
govern a Barcelona, Salvador Jorba; 
la diputada al Parlament, Mercè Jou; 
el representant de la Fundació Nous 
Catalans i regidor de cultura de l’Ajun-
tament d’Esparreguera, Jordi Mestres 
(CiU); el secretari de Nova Ciutadania 

del PSC, Josep Maria Sala i el secretari 
de la Comissió d’Immigració d’ERC al 
Parlament, Oriol Amorós, així com 
també regidors de l’Ajuntament i en-
titats del municipi. Omar Hernández, 
president de l’associació “Colombia 
soy yo-Barcelona” (gestora del pro-
jecte), va explicar els quatre eixos que 
el conformen:
1) “La trobada de cultures” que porta-
rà una mostra representativa de tra-
dicions de Catalunya (diables, esbart, 
gegants, castellers...) a Colòmbia el 
mes d’abril, amb la celebració de la 
Diada de Sant Jordi en el marc de la 
Feria del Libro de Bogotá, i la festivitat 
de la Verge de Montserrat al Cerro de 
Monserrate de Bogotá. Dues possibles 
entitats olesanes que podrien viatjar 
a Colòmbia són els Diablots d’Olesa i 
l’Esbart Olesà.
2) “Un instrument per a la Pau” que 
vol recollir instruments musicals i lli-
bres didàctics en català per als nens, 
nenes i joves en risc d’exclusió social 
i de vulnerabilitat de l’associació co-
lombiana-catalana “Asoccsolà” que 

treballa al barri de Suba de Bogotà, 
instruments que formaran part de la 
banda simfònica “Els Segadors” que 
s’ha constituït a l’entitat.
3) “La trobada d’alcaldes” colombians 
i catalans en el marc de la cooperació 
al desenvolupament i l’intercanvi de 
coneixement.
4) “Patrimoni cultural colombià” amb 
exposicions itinerants mostrant una 
part de la identitat cultural llatinoa-
mericana.
L’associació olesana “Colombia soy 
yo-Barcelona” ha signat un conveni 
amb l’associació colombo-catalana 
“Asoccsolà” amb la finalitat de treba-
llar en la integració i la participació 
de les cultures catalana i colombiana. 
El primer gran projecte que es porta 
a terme conjuntament és “Un instru-
ment per a la Pau”. 

Cartell de La Passió
L’artista Albert Gonzalo, professor de 
Belles Arts de la UB, va ser l’encarre-
gat del cartell de la temporada 2013 
de La Passió. Gonzalo va explicar a 
una seixantena de persones assistents 
a la presentació del passat divendres 
30 de novembre què és i com ha con-
cebut l’obra.
El cartell destaca pels intensos colors 
vermells, la foscor de grisos i negres i 
l’aparició de diversos elements simbò-
lics arreu. Tot plegat genera una obra 
impactant d’entrada, que s’ha de sa-
ber llegir. Gonzalo ha explicat que ha 
estat dos mesos treballant en aquest 
encàrrec, un temps que li ha servit per 
no deixar res a l’atzar i poder explicar 
una història que està encoberta, però 
que per ell és clara. 
Pel que fa a la reacció del públic, 
Gonzalo desitja que segueixi un pro-
cés habitual en les seves obres: un 
primer impacte, seguit d’una reflexió 
i, finalment, l’enamorament.
Amb Gonzalo s’amplia la llista d’au-
tors contemporanis que han dedicat 
una de les seves obres a La Passió. 

Treball dels voluntaris olesans  Foto: E.P.
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Va passar (cont.)
Artistes com Joan Pere Viladecans, 
Albert Ràfols Casamada, Josep Ma. 
Subirachs o Antoni Tàpies ja formen 
part del fons d’art de La Passió. 

Homenatge
El dimecres 14 de novembre es va 
dur a terme un homenatge a dos avis 
socis de l’Esplai d’Olesa, que depèn 
de l’Obra Social La Caixa de Pensions. 
Són Domingo Cortel Ollé, de 87 anys, 
i Maria del Carmen Menor Saràbia, de 
90 anys. Domingo ha tingut la tasca 
d’entretenir a la gent gran i va crear 
la coral Temps Lliure, donant alegria i 
bons moments als avis de l’Esplai. Per 
la seva part, Maria participa a l’Esplai 
amb el joc de la memòria.

Vaga 14N
La vaga general del passat 14 de no-
vembre va ser clarament acatada per 
Olesa, sobretot per les botigues, que 
van estar tancades gairebé tot el dia. 
Una manifestació d’aproximadament 
300 persones es va congregar a la 
plaça de l’Ajuntament i va recórrer 
els principals carrers del poble. Com 
a incidents, cal destacar que durant 
la matinada, onze entitats bancàries 
van ser apedregades, encara que la 
resta de la jornada es va mantenir 
sense incidències.

25 anys de Xarxa
Amb emoció continguda, el respon-
sable de Xarxa a Olesa, Mingo Vallès, 
manifestava la seva satisfacció per la 
gran rebuda a la celebració d’aniver-
sari que ha fet l’entitat al teatre de 
la Passió. 
La jornada ha començat de bon matí, 
amb un esmorzar per tots els mem-
bres de Xarxa d’Olesa i altres muni-

cipis d’arreu de Catalunya. Després, 
les portes de La Passió d’Olesa es van 
obrir per oferir l’espectacle “Vivaldi 
Dansa” de la companyia “Company 
company”, una nova producció que 
s’estrenava a Olesa. Un cop finalitzat 
l’espectacle, el mateix edifici de La 
Passió  ha acollit dues reunions de 
treball entre coordinadors i progra-
madors de Xarxa, que la federació de 
l’entitat organitza dos cops l’any en 
algun dels municipis adherits. Un cop 
feta la feina, Xarxa d’Olesa ha volgut 
commemorar novament el seu 25è 
aniversari oferint als assistents una 
petita mostra de la cultura olesana de 
la mà de dues entitats emblemàtiques 
de la vila, l’esbart Olesà i la mateixa 

Passió. A la vegada, ha explicat Mingo 
Vallès als assistents, es volia “vendre” 
aquests productes culturals olesans 
arreu de Catalunya.
Han estat unes actuacions molt emo-
tives. La primera ha anat a càrrec de 
l’Esbart Olesà, que va oferir l’ano-
menada “Muixiganga de La Passió”, 
basada en escenes del drama sacre 
olesà. Després, els assistents han 
pogut gaudir amb una de les escenes 
més emotives de La Passió d’Olesa, 
el comiat de Jesús i Maria a càrrec 
dels actors Pep Vilà i Antònia Martells, 
una escena que ha pujat encara més 
el to sentimental de l’espectacle. Per 
arrodonir-ho, l’Esbart Olesà ha in-
terpretat la coreografia “Catalunya 

dansa”, que ha fet esclatar el públic 
en aplaudiments.
L’espectacle final de la celebració dels 
25 anys de Xarxa a Olesa ha tingut, 
d’altra banda, uns espectadors de 
luxe: un grup de ciutadans del poble 
italià de Nonatola, agermanat amb 
Olesa. De fet, les explicacions que 
han donat els responsables de l’Esbart 
Olesà a l’inici de cada actuació també 
han estat traduïdes a l’italià gràcies a 
la col·laboració de l’olesana Rosa Ar-
carons. El grup d’italians, membres 
d’una entitat que treballa per a la 
gent gran, també han pogut visitar el 
cor del teatre de la Passió, i han estat 
rebuts al mateix teatre per l’alcalde 
d’Olesa, Salvador Prat, i la regidora de 
Cultura, Pilar Puimedon. La regidora 
de Benestar Social, Georgina Muñoz, 
també els havia acompanyat durant el 
matí a la seva visita a Montserrat.

Subhasta per a La 
Marató
Un total de 1.100 euros s’han acon-
seguit a la subhasta en benefici de la 
Marató de TV3, dedicada a la lluita 
contra el càncer. De les 33 peces a 
subhasta, 15 han estat adquirides per 
diversos ciutadans. Les obres que no 
han sortit, quedaran exhibides a la 
sala 2 de la Casa de Cultura, i qui vul-
gui adquirir-les podrà fer-ho pagant el 
preu de sortida de la subhasta.
L’acte ha comptat amb la música del 
grup d’havaneres “Roques blaves” 
d’Esparreguera que han amenitzat la 
tarda al centenar de persones que han 
assistit a la subhasta d’art solidària 
celebrada a l’Auditori de la Casa de 
Cultura.
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144è.	ANIVERSARI		de	la		COMUNITAT				MINERA			OLESANA				SCCL.
El	dia	2	de	desembre	la	COMUNITAT	va	celebrar	el	seu	144è.	Aniversari	al	Casal,	dintre	dels	actes	del	Tradicional	Concert	de	
Nadal,	que	organitza		l’ACF		Olesa	Sardanista.
Enguany	es	va	fer	un	Acte	de	reconeixement	al	soci,	senyor	Carles	Roca	i	Gotsens	pel	seu		exemple,	voluntat,	servei	i	dedicació	
a	l’Entitat.	Els	Òrgans	Socials	varen	acordar,	distingir-lo		amb	aquest	reconeixement	del	tot	merescut.	
També,	es	va	donar	el	premi	“Al	servei	d’Olesa”	pels	cent	anys	de	dedicació	a	la	premsa	d’oli	i		al	cultiu	de	l’olivera	“Palomar”	
dita	també,	“Olesana”;	al	“Molí	d’Oli”	fundat	l’any	1912.	La		“Fundació	Agrícola	Olesana,	Fundació	Privada”	és	l’Entitat	que	
avui	dia	gestiona	aquest	servei.
El	mestre	Miquel	Guillamón	i	Casanovas,	va	compondre,	música	i	lletra	de	la	sardana	“La	premsa	nova”	en	commemoració	
d’aquest	centenari,	que	va	ser	cantada	per	la	soprano,	senyora	Teresa	Campos.	En	aquest	Acte	la	cobla	“Vila	d’Olesa”,	va	celebrar	
els	20	anys	de	vida	musical.	El	concert		va	ser	executat	per	la	cobla,	demostrant		un	alt	nivell	musical,	dirigida		pel		mestre	i	
director:		Francesc	Llongueres.
Va	ser	un	Acte	molt	emotiu,	ple	d’	aniversaris	que	donen	bona	compta	de	la	perseverança		de	les	persones	i	de	l’estimació	que	
es	té	envers	la	nostra	terra.
La	Societat	Civil	davant	les	dificultats	socials,	econòmiques	i	polítiques	que	viu	el	nostre	poble,	s’ha	d’enfortir,	ha	de	tornar	
aglutinar	als	ciutadans	per	fer	accions	que	tinguin	com	a	finalitat;	la	cultura,	el	civisme,	la	cooperació,	el	coneixement	i	el	bé	
comú.	La	Societat	Civil	ha	de	procurar	no	viure	subvencionada	per	les	diferents	Administracions,	no	ha	de	ser	depenent	del	
color	polític	de	torn,	ha	de	tenir	vida	pròpia.
Els	Òrgans	Socials	de	la	COMUNITAT	MINERA	OLESANA	SCCL.	desitgen	que	aquest	NADAL		siguem	feliços	i	valorem	el	què	tenim	
i	recolzem	les	Entitats	que	fan	possible	que	els	olesans	i	olesanes	que	passen	per	moments	molt	difícils,	ratllant	l’exclusió	social,	
no	els	hi	falti	l’essencial	i	no	perdin	l’esperança	de	sortir-se’n.

PAU	A	LA	TERRA	ALS	HOMES	DE	BONA	VOLUNTAT..........	BON		NADAL	2012,

Joan	Arévalo	i	Vilà.			President	de	la		CMO
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Guaita!
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A l’altre costat de les vies del ferrocarril hi ha un carrer que comunica 
amb la zona de polígons, amb l’aeri i amb un restaurant. No és que sigui 
un dels carrers més transitats del poble, però té una curiositat. Fa més de 
cinc anys que hi ha un pou (amb advertència per no caure-hi mitjançant 
la senyalització adequada), però encara està per arreglar. El problema 
no és només aquest. Ara, aquest pou ha tingut un germà petit, gairebé a 
l’altura de l’aeri. S’hi podrà fer alguna cosa?

Foto: 08640
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Esport olesà
Triatló
El pasado 20 de octubre, Ivan García 
y David Bautista participaron en el Tri-
atló de Vilanova, realizando finalmente 
un duatló por el mal estado de mar. 
Corrieron 1,5 km e hicieron 4 km en 
bici. Por otra parte, también participa-
ron en el Triatló Infantil de Igualada, 
el pasado 27 de octubre. Por último, 
el 18 de noviembre, varios triatletes 
olesanos de llarga distancia tomaron 
parte en la Marató de Valencia. Entre 
ellos: Enrique del Rey (2:53:04) y 
Feliciano García (3:18:59).

Domini olesà
El passat diumenge 2 de desembre, 
es va celebrar al Castell de Montjuïc 
l’última jornada de la Lliga Roung 900 
organitzada pel C.A. Montjuïc, amb 
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La pubilla del desembre i gener
una excel·lent competició de Miguel 
Crespo, qui aconseguia ser el millor 
en arc recorbat en sumar 790 punts 
a les sèries (249, 265, 276), en les 
distancies de 50/40 i 30 metres. Amb 
aquesta victòria, Crespo es va procla-
mar guanyador de la Lliga.
En la categoria arc recorbat 700, 
Crespo acumula, després d’11 jor-
nades, 6.900 punts i es proclama 
campió amb 262 punts més que el 2n 
classificat. Crespo suma 790 punts en 
aquesta jornada i es queda a tan sols 
2 punts de la seva millor marca. En 
categoria 800, Joan Alcoverro va ser 
el guanyador en sumar 5.527 punts, i 
té com a millor marca 805 punts. En 
arc compost, Manel Souto finalitza 3r 
amb 865 punts.

08640

Aquesta olesana es diu Susana Peregrina, i, a diferència de les altres pubilles, 
ja ha acabat els seus estudis... fa molts anys! Però segueix aprenent d’allò 
que més li agrada: la música (percussió) i la restauració; en pot donar fe 
qui hagi tastat les seves melmelades de La Font dels Encantats. Treballa al 
restaurant Casa Calvet de Barcelona i té dos fills i una hipoteca. Tot això i 
la crisi fa que es plantegi el seu futur i diu que aposta per l’economia local 
de producte artesà i de qualitat.

Foto: 08640

Els petits triatletes  Foto: F.G.

Seguim amb bones dines  Foto: J.L.A.
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Empreses i serveis
Nova decoració
El proper dijous 13 a les 21 hores, 
Africa Oliveras Estilistes oferirà una 
degustació de vins Mencal i Ribera 
del Farbes, en el marc de la inaugu-
ració de la nova decoració del local, 
a càrrec de l’artista olesà Rubén del 
Rincón. La cita és a la cantonada 
dels carrers Amadeu Paltor i Lluis 
Puigjaner.

Esquí
Ja ha arribat el fred i la neu. El Cen-
tre Muntanyenc i de Recerques Ole-
sà ja està treballant per poder-vos 
oferir el curs d’esquí a preus de crisi. 
Volem recordar a tots els olesans, 
olesanes i esquiadors de la comar-
ca que a més del curs d’esquí (que 
enguany serà el XXXIIIè), el centre 
organitza autocars per poder anar a 
esquiar a Vall Nord (Andorra) i per-
met gaudir de forfaits a preus més 
econòmics. L’horarid’atenció al públic 
és els divendres de 22 a 24 hores i a 
partir de gener, els dimarts i dijous 
de 20 a 21.30 hores. El proper 21 de 
desembre a les 22 hores es farà la 
inauguració oficial de la temporada. 
Hi esteu tots convidats! Bones festes 
i bona esquiada!
La secció d’esquí del CMRO
 
Mobles Casas
A finals de novembre, Casas Descans 
s’ha traslladat a l’avinguda Francesc 
Macià, 88. El passat 30 novembre 
es va fer la presentació de la col-
lecció Astral Nature, uns equips de 
descans fabricats amb elements 100 
% naturals. Es va aprofitar també 
per mostrar la nova exposició als 

assistents, que varen ser més d’un 
centenar. Enhorabona!

Calendari 2013
Ja està disponible el Calendari 2013, 
a benefici de l’Associació Prodismi-
nuïts Santa Oliva, que cada any 
produeix l’equip del periòdic 08640. 
Aquesta és la vuitena edició del 
calendari, realitzat completament 
per l’equip d’aquest periòdic i amb 
l’objectiu de recaptar fons per a l’As-
sociació Prodisminuïts Santa Oliva. 
Enguany la temàtica de les fotos 
és les festes i celebracions locals a 
Olesa i al calendari trobareu motius 
diferents i emotius de les tradicions 
olesanes.
Des del periòdic 08640 volem agrair 
la constant col·laboració de les em-
preses, botigues i entitats que donen 
suport amb la producció del calendari 

i amb l’Associació Prodisminuïts.
Podeu comprar el calendari als llocs 
següents: A & R Complements Bà-
sics, Agrocandi, Ardeco’s, Associació 
Prodisminuïts Santa Oliva, bar Sol i 
neu, Biblioteca Santa Oliva, Cal Ser-
ra, Calçats Feli, Can Solé, Carnisseria 
Encarna, Carnisseries Neus, Chip Fac 
Joguines, Comunitat Minera Olesana, 
Ègar Òptic, Els Bruchs, Encoplesa, 
Entorn, Escola d’Arts i Oficis, Estan-
co de la plaça Catalunya, Estanco 
del carrer Colon, farmàcia Matas, 
forn Povill, Fotos Tort, Frankfurt La 
Sardana, fruiteria Campos, fruiteria 
Nelson y Chelo, Guissona, Jijonen-
ca, Joieria Puig, Julián del Aguila, 
L’ànec blau, L’espígol, La cuina de la 
Rosario, La Sucursal, La Teca de Cal 
Felip, Literator, Llongueras Calçats, 
Mercat Municipal, merceria La Vila, 
Neo Natura, Nova Imatge, Olea Res-
taurant, papereria Lleure, papereria 
Núria, pastisseria Carme, pastisseria 
Magda, perruqueria Lagares, perru-
queria Meguibú, polleria Maria Do-
lors, Punt 33, Salvalú, Sastre Aixelà 
i Vista Òptica.

Botiguers
Un any més, l’Associació de Botiguers 
i Comerciants d’Olesa de Montserrat 
vol col·laborar amb el poble d’Olesa 
per fer unes festes diferents, per 
això, hem preparat la campanya 
Rasca i Guanya.
El primer que volem fer és agrair el 
gran esforç de tots els associats que 
han volgut participar-hi, mitjançant 
la donació dels diferents obsequis. 
A vosaltres, ciutadans, us agraïm la 
vostra comprensió i col·laboració; el 
valor del premi (tot i ser molt im-
portant), estem convençuts que és 
el que valorareu menys, penseu que 
són temps durs per a tots i poder 
donar més de 1.100 premis ha estat 
un repte.
Participeu en la campanya! Compreu 
als comerços associats! Tant sols cal 
rascar la butlleta i si està premiada 
trobareu el nom del comerç i l’adreça 
per poder anar a recollir el vostre re-
gal. Sigueu generosos amb el vostre 
somriure en recollir el premi; com 
a mínim, tant generosos com els 
vostres botiguers i comerciants han 
estat en donar-los.
Si voleu conèixer tots els premis, us 
podeu dirigir a la seu de l’Associació, 
al carrer Mallorca, 58, on hi ha un 
llistat a disposició de totes aquelles 
persones que el vulguin consultar. 
Número total de premis: 1.183.
Associació Botiguers d’Olesa

Els Miserables a Olesa
L’Escolania d’Olesa i La Passió posen 
en escena el musical amb més èxit de 
Claude-Michel Schönberg. Orquestra 
i veus en directe sumats a una posa-
da en escena que no deixarà a ningú 
indiferent. Els Miserables, el musical 
amb més trajectòria als teatres de 
Londres, arriba en català a La Passió, 
el dissabte 15 i el diumenge 16 de 
desembre.

Sota la direcció escènica d’Oriol 
Garrido i Esther Baró, i la direcció 
musical d’Eduard Vila i Perarnau, 
aquesta gran producció permetrà 
emocionar-nos amb la història que 
ens explica, i gaudir en català de 
melodies com “Somnio un somni” 
(I dreamed a dream), “Quan el dia 
se’n va” (At the end of the day) o el 
més que conegut “És demà” (One 
day more).
No dubteu a gaudir d’Els Miserables 
en català a La Passió. Una produc-
ció que compta amb 20 solistes, 
22 músics i un total de 100 actors 
damunt d’un impressionant esce-
nari de 30 metres de boca, a més 
de la col·laboració de més de 50 
persones entre tècnics de so, llum, 
tramoia, vestuari, maquillatge, sala 
i taquilla. 
Els Miserables és una producció 
possible gràcies a la coral Santa 
Maria d’Olesa, la coral Sant Esteve, 
l’orquestra de cambra de la coral 
Sant Esteve Sesrovires (OCCSES), 
l’Esbart Olesà, l’Escolania i Cor Jove 
d’Olesa i La Passió.
Les entrades per assistir-hi, a un 
preu general reduït de tan sols 15 € 
per a tots els adults i els menors que 
ocupin butaca, les podeu adquirir a la 
secretaria de La Passió i a través del 
Telentrada de Catalunya Caixa. 

Tractaments infantils
A ITH apliquen diferents teràpies per 
a infants i nadons, com homeopatia, 
osteopatia i fisioteràpia respiratòria 
infantil. Amb aquestes teràpies es 
poden tractar diversos problemes 
com per exemple: nadons amb cò-
lics de lactant, regurgitació, vòmits, 
gasos, restrenyiment, diarrea; in-
fants i nadons afectats per trastorns 
del somni i nerviosisme, trastorns 
musculars, lesions de lligaments, 
bloquejos vertebrals, escoliosis o 
tortícoli congènita; nadons amb 
deformacions cranials, també pre-
venció de grips, refredats, otitis, al-
lèrgies i altres infeccions, per poder 
evitar, en la mesura del possible, els 
antibiòtics, empobriment del desen-
volupament del sistema immunitari i 
afectacions respiratòries de les vies 
altes (rinitis, sinusitis, bronquiolitis, 

fibrosis quística, etc.)
El plantejament clínic d’ITH és el 
de potenciar la pròpia capacitat de 
cura del nadó seguint uns protocols 
senzills i eficaços, gens invasius, 
que resulten especialment idonis 
per a infants i nadons, i que són la 
base dels nostres serveis infantils. 
Contacta’ns sense compromís al tel. 
633 820 119.

Tennis solidari
El Club Tennis Olesa col·laborarà en 
la campanya de recollida d’aliments i 
productes d’higiene “Un petit esforç, 
una gran ajuda”, promoguda per la 
Creu Roja i els Mossos d’Esquadra, 
que té com a objectiu fer front a 
les necessitats més bàsiques dels 
veïns i veïnes d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, Martorell, Olesa 
de Montserrat, Esparreguera, Sant 
Andreu de la Barca i Sant Esteve
Sesrovires. Per això, a l’entrada de 
l’oficina del club hi haurà una caixa 
perquè qui vulgui col·laborar en la 
campanya aportant algun producte el 
pugui dipositar. Els productes que es 
recullen són els següents: aliments 
com oli, pasta, arròs, sucre, farina, 
galetes, tonyina i tomàquet (enva-
sat), i productes d’higiene com sabó 
del cos, sabó de roba, sabó de rentar 
els plats i bolquers. La campanya fi-
nalitza el 24 de desembre.

Forn de pa
El tradicional O’pan de Sant Bernat 
ha cambiado de firma, local reforma-
do y renovado, con u pequeño espa-
cio para degustar su gran variedad 
de pastas y tomar café. Para Reyes 
ofrecen los tradicionales y especiales 
“tortells”.

 
Alice
Decoración Oriental “Alice” les desea 
unas buenas fiestas y os invita a 
regalar hadas y ángeles para dar 
la bienvenida al año, que os traerá 
amor y suerte.
 
Track Bike
La botiga d’Olesa dedicada a la ven-
da i reparació de bicicletes (carrer 
Mallorca, 21), et regala una samar-
reta tècnica per fer esport, per una 
compra superior a 100€. La promoció 
és vàlida fins a finalitzar existències. 
A més a més, al mes de desembre 
i fins el 7 de gener, fan un 6% de 
descompte en tots els articles.

08640
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Classificats
Treball
S’ofereix dona de 40 anys per cuidar 
nens, matins i tardes. 
Tel. 659 244 831 (Iolanda).

Mujer de 39 años de Olesa, se ofrece 
para las tareas del hogar y plancha. 
Con referencias y experiencia. 
Tel. 93 182 7015 (Cristel).

Mestra especialitzada en dificultats 
d’aprenentatge s’ofereix per fer re-
forç escolar a nens/es fins a 1r d’ESO. 
Preus assequibles. Tel. 654 684 046 
(Gemma).

Se ofrece carpintero, instalador de 
parquet, tapizados, pintor de interio-
res. Tel. 634 187 961 (Carlos).

Me ofrezco para realizar tareas del ho-
gar por horas en Olesa. Experiencia y 
buenas referencias. 
Tel. 605 511 779 (Maria).

¿Necesitas alguien que planche por ti? 
Yo te pudo ayudar, a domicilio o me 
llevo la ropa a casa. También puedo 
ayudar a acompañar a personas may-
ores a la compra o al médico. 
Tel. 630 481 474 (Maria Angels).

Chica de segundo de carrera busca 
dar clases de refuerzo escolar, pre-
ferentemente a niños de primaria y 
ESO. Está titulada con el nivel de First 
Certificate en inglés. 
Tel. 697 739 373.

Se necesita persona que sepa alemán 
y español correctamente para traducir 
un texto. Trabajo remunerado. 
Tel. 649 116 960.

Senyora responsable s’ofereix per 
portar nens a l’escola o a la llar d’in-
fants. Tel. 654 613 372 (Pilar).

Auxiliar de enfermería busca trabajo, 
cuida personas mayores y niños, en 
Olesa y alrededores. Tengo buenas re-
ferencias y disponibilidad inmediata. 
Tel. 690 340 088.

Noia universitària s’ofereix per donar 
classes de repàs a nens/es de primà-
ria i ESO. Interessats, trucar al tel. 654 
707 318 (Gemma).

Noia compromesa, dinàmica, amb 
capacitat d’organització i acostuma-
da al treball, s’ofereix per tasques 
domèstiques en general, cures de 
nens, etc. Tinc flexibilitat horària. 
Tel. 665 575 310 (Olesa i voltants). 
Preus anti-crisi.

Señora responsable se ofrece para 
planchar de lunes a viernes por las 
tardes. Con referencias. 
Tel. 93 178 7988 (Eva).

Señora española de 40 años se ofrece 
para limpieza de casas y comunida-
des. Con referencias. 
Tel. 653 083 692.

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

Dona responsable i amb experiència 
s’ofereix per fer de cangur. Dies labo-
rables i caps de setmana. 
Tel. 615 295 328 (Isabel).

Noia jove s’ofereix per ocupar-se a 
les tardes de les tasques de la llar 
més avorrides i pesants. Si tens 
coses millors a fer i/o necessites 
ajuda amb els més petits, truca al 
tel. 678 966 214 o envia un correu a 
nadiamp@live.com

Estudiant de quart de Magisteri amb 
experiència ofereix classes de reforç 
escolar a estudiants de Primària i ESO. 
També ofereix classes d’anglès per a 
totes les edats. Tel. 602 484 651.

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

Automotor
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.

Alquilo plaza de parking en la calle 
Colón esquina Ramblas. Precio: 65€. 
Tel. 666 055 200. Precio a negociar.

Plaça de pàrking en venda al carrer 
Benet Margarit (La Central). Preu: 
9.500 €. Interessats, contacteu al 
tel. 673 859 199.

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

Vendo plaza de parking en la calle 
Barcelona (parc de l’Estatut). Inte-

resados, contactad con Lorena al tel. 
658 332 756.

Immobiliària
Se alquila habitación individual de 
cama pequeña totalmente amueblada 
y con balcón exterior. Es importante 
que la persona no fume, le guste la 
tranquilidad y que sepa mantener el 
espacio común limpio. El piso está ubi-
cado en el Casco Antiguo, una zona 
muy tranquila y céntrica. El precio de 
la habitación es 190 € al mes, más 
gastos aparte. Preguntar por Aída, mi 
teléfono es el 670 532 544.

Busco trastero para alquilar en Olesa 
o alrededores. 
Contacto: taracris_6@hotmail.com

Se traspasa local de 130 m2 al frente 
del parque del lago. 
Tel. 93 775 70 48.

Se alquila piso en el centro de Olesa, 
en muy buen estado. Cuatro habitaci-
ones, salón comedor, cocina, terraza, 
lavadero, un aseo, baño completo y 
con ascensor. Precio: 450 euros. Se 
alquila amueblado y con opción a com-
pra. Tel. 93 778 3827, 678 417 054.

Se alquila habitación en Olesa. 
Tel. 646 000 281.

Se traspasa bar-frankfurt “El Jardí”, 
por no poder atender. Tiene terraza y 
almacén, está en pleno funcionami-
ento y tiene una muy buena clientela. 
Interesados llamar al tel. 618 409 716 
(Antonio).

Es lloga plaça de pàrking i traster a 
l’avinguda Francesc Macià, 118. Preu 

75 €. Interessats, contacteu al tel. 648 
275 766 (David).

Es ven terreny de 1710 m2, pla, amb 
casa 50 sw m2, garatge 50 sw m2, 
porxo i 2 terrasses a Ribes Blaves. 
Preu: 100 mil euros. Urgeix vendre’l. 
Tel. 93 772 9674.

Diversos
Busco a alguien que vaya a la zona 
“Ciutat de la Justícia” por las mañanas, 
y compartir gastos. 
Tel. 622 167 708.

Vendo iPad I, 16Gb, 3G con funda de 
neopreno y cargador, todo en perfecto 
estado. Precio: 250€. 
Tel. 622 167 708. 

Es ven nínxol/tomba al Cementiri 
d’Esparreguera. Bon preu. 
Tel. 639 255 744.

Vendo cuna de viaje, marca Asalvo, 
con colchón. Precio: 15€. También ca-
lienta biberones Beaba Bibsecondes. 
Precio: 6 €. Tel. 622 167 708.

Tarot, videncia y quiromancia: des-
cubre tus dudas al momento y sin 
esperas, recibo y a domicilio. 
Tel. 633 894 422 (Marina).

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 !
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Desembre
Aina Sans Calvo (8), Alfons Ferrer Bigorra (55), Amanda Moreno Gómez (18), Am-
paro Navarro, Andrea Mendiola López (19), Ariadna Guarro Vizcaíno (13), Ariadna 
Soler Gasto (16), Blanca Povill Ubach (81), Carles Matas (86), Carles Vergara Pujol 
(83), Carlos Gigena Dosil (75), Clara Alcón Franch (24), Claudio Maldonado Fer-
nández (49), Cristina Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón 
Gómez (18), David García Miranda (9), David Sánchez Lozano (23), Dèlia Vilà Fillola 
(62), Domènec Paloma Sancho (49), Elisabeth Vidal Folch (32), Elvira Cassi (55), 
Elvira Zuñeda (20), Emma Pérez López (8), Eric Rute Lindo (8), Esteve Valldeperas 
Batalla, Eva Pérez Artero (37), Fara Vizcaíno Caballero (46), Feliçitat Barberán Periz 
(89), Felipa Hernández Zabay (98), Florentina Buch “Tinita”, Francesc Margarit 
Monnè (87), Francisca Archs (71), Francisca Esteban Gonzàlez (55), Francisco 
Lozano (63), Francisco Ruiz Aguilera (66), Gerard Grivé (28), Gloria Coello Arce 
(18), Jana Rute Lindo (3), Jesús Prieto (29), Joana Ramos Pérez (54), Joan Vilà 
Jovè (72), Jordi Cunt Amores (6), José Angel Membrado Hernández (14), Josefina 
Sánchez Zamora (63), Josep Bel Prades (36), Josep Bernadó Cardús (58), Josep 
Camats Paloma (67), Josep Gil Díaz (80), Josué Casado (23), Juan Antonio Chicón 
Montoya (38), Juan Olivares (55), Juliana Gigena Boulocq (6), Laura Espejo Gil 
(8), Laura Lázaro Prat (13), Lidia Carmona (32), Lidia Torres Bosch (83), Lourdes 
Matas (51), Lucía Cáliz Gea (8), Lucía Cordón Martín (8), Manel Díaz Sicilia (33), 
Manolo Huerta Villegas, Mari Carmen Almoguera López (41), Mari Carmen Párraga 
Romero (17), Mari Carmen Noguera López (41), Maria Assumpció Matas Cascante, 
Maria Dolores Artero Montoliu, “La Lola de los pollos” (59), Maria Montserrat Gil 
Jorda (43), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María Victoria Cazador Fort 
(82), Marina Guillamón Pérez (17), Martí Cunt Amores (11), Mercè Fàbregas March 
(87), Mercè Guillamón Busquets (65), Mercè Viñas Durán (91), Miriam Gómez 
(38), Montse Chicón Montoya (31), Montse Peña Calvet (34), Montserrat Cadierno 
Acevedo (18), Montserrat Costa Guevara (39), Montserrat Durán Ubach (54), Neus 
Solsona Jou (24), Noemí Guzmán Serrano (21), Núria Canalda Artola (16), Núria 
Jou Vergara (20), Oscar Gracia Campos (9), Paqui Tapia (36), Paquita Llesta Begué 
(92), Paula Lozano López (9), Pilar Bañales Moreno (47), Raúl Montes Escacena 
(34), Robert Carles Quirantes Esteban (24), Roberto Gracia Gutiérrez (34), Roberto 
Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (67), Rosario Sevillano (59), Roser Simon Bosch, 
Roser Taravilla Pardo (47), Ruth Lozano (37), Ruth Prat (38), Sabino Tejero Martín 
(51), Salvador Torres Pérez (80), Susana Nieto (36), Teresa González Granel (45), 
Tona Cerveira Ribot (41), Vanesa Cintas (33).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (26), Agustín Collado (52), Alejo Bertoluzza (10), Alfonso 
Duro González (63), Alicia Fernández Torres (90), Ana Layún i Molina (40), Ana 
María Matas Gotsens (82), Angel Bertoluzza (52), Angels González Cano (75), Anna 
Armengou Segura (19), Anna Maria Matas, Antonio Encinas Lucas (86), Antonio 
Montes Escafena (46), Arantxa Solís Samper (27), Ariadna Villella Zamora (20), 
Balbina Feliú Vendrenas (95), Carles Matas Llesta (86), Carmen Menbrive Pérez 
(76), Claudio Ramos Vázquez (67), Daniela Gaviria Sánchez (9), Diego Viano (39), 
Dolors Camps Dot (55), Edgar Ayerbe Almoguera (10), Francisco Lozano González 
(81), Francisco Cano Santiago (78), Francisco Mas Cano (91), Gemma Peña Cal-
vet (33), Gerard Martret Martínez (35), Gerva Rius Alavedra (85), Isabel Molina 
(75), Jacint Valls Calsina (23), Joan Escolà Casanovas (53), Joan Rodríguez (15), 
Jordi Corominas Ventura (57), Jordi Villella Zamora (22), Jorgelina Layún (33), 
José Fernández Sánchez (76), Josep Lluís Amador Teruel (33), Judith Martínez 
Català (31), Laura Barea López (29), Lauri Romero (41), Lorena Pérez López (17), 
Lorena Quesada Carrique (27), Lourdes Quer Pujol (75), Mari Carme Riera Valls 
(45), Maria Alba Altarriba Taravilla (23), Maria Bermúdez Ruiz (54), Maria Carreras 
Morales (81), Maria Escrich Callado (80), Maria García Guevara (61), María Hur-
tado, Maria Isabel Bañales Moreno (49), Maria Pino i Bernadas (32), Maria Rosa 
Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (11), Marta Claudia Jabares 
Cassi (34), Maurici Vergès Vidallet (85), Mercè González Montoya (75), Meritxell 
Solà Rivera (37), Miguel Calvo Lorca (82), Miquel Grima Mora (25), Mireia Ferrer 
Mora (17), Montse Cervilla Puga (63), Nerea Montes Cabello (10), Nil Ferreiro Mo-
reno (16), Nil Oleart Playà (20), Nora Antón (16), Norma Layún (70), Núria Valls 
Calsina (30), Oscar Pérez Balcera (43), Oti López Ferrera (51), Paquita Ruiz Ruiz 
(53), Paula Jornet Piñero (17), Pepita López Gómez (67), Petra Balcera Macarro 
(91), Pilar Castillon Prat (33), Pilar Marín Grau (82), Queralt Coll Puig (24), Raquel 
Galobart (33), Raúl Almoguera López (37), Ricard Puyal Rius (16), Rosa Maria 
Morales Caparrós (43), Rosario Pardo Mora (68), Santiago Viano i Esperanza (9), 
Severino Párraga Sánchez (34), Silvia Porterias Torres (16), Sonia García Rusta-
razo, Verónica Escrich Matas (40), Victòria Llimona Castells (85), Victoria Parra 
Pedrero (32), Sonia García (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 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 periodic086
40@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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