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LOURDES PALLARÈS
Olesa de Montserrat,

Olesa  podrà  disposar  aquest
proper  estiu  d’una  nova piscina
descoberta,  que  es  dividirà  en
tres  môduls  diferents  per  ade
quar-la  a  usuaris  de  totes  les
edats.  Aquesta obra és la primera
fase  de  les cinc en  què  s’ha des
glossat  el projecte  de  reordena
ciô  de  la  zona  esportiva  de  les
Planes,  que ha  de culminar  en la
construccid  d’un gran complex.  -

La  darrera  reuniô  celebradà
entre  els representants  de la regi
doria  d’Esports,  els tècnics.i  els
encarregats  de l’execucié de l’o
bra  va ser presidida per l’optimis
me  pel bon  desenvohipanient  de
les  obres d’aquesta primera-fase,
que  tenen  un  pressupost  de  97
milions de pessetes. La Generali
tat  h  aportarà  30 milions i la res
ta  es finançarà  a partir  del pres
supost  d’inversions  de l’Ajuhta
ment  dels  exercicis  92  F93:  El
consistori  d’Olesa  també  està
negociant  amb  la  Diputaçiô  de.
Barcelona  una  subvencié  per al
projecte,.  que,  de  moment,  no
s’ha  fet efectiva.

A  més de  la nova piscina  des
coberta  també  s’ha adequat  una
zona  per a la pràctica de  l’atletis
me,ja  que  per  ferla  instal.laciô
de  lés piscinés  es va haver  d’en
derrocar  la pista que  hi havia. En
aquesta  primera  fase iambé  çs
prevèu  l’enjardinament  i la plan-

-  tacid  d’àrbres  entre  totes  dues
instal.lacions.

S’ha pensat quela  nova piscina
cobreixi  les necessitats dels usua
ris  durant  els  mesos  d’estiu  j
constarà  de  tres  môduls  dife
rents.  La instal.laciô  tindràuna
piscina  petita  per  a  iïens  fins  atres  anys;una  altra  de formacir-  -

cular  destinada  plenament  al

heure,  amb ùna  fondària  entre
norantt  j cent quaranta  centime
tres,  j una  tercerapiscina,  rectan
gular,  de vint-i;cinc metres, per  a
la  nataciô.  El cônjunt  de  l’obra
serà  envoltat  de zones de platja  i
de  heure. El regidor d’Esports de
l’Ajuntâment  d’Olesa,  Ricaid
Xairé,  va subratilar  que «la nova
instal.laciô  estarà dotada de tots
els  avenços tècnics per ta! d’oferir

A  més de la construcciô  dé la
nova  piséina  descoberta,  la reor
denaciô  de la zona  esportiva  de
les  Planes s’ha de conipletar  amb
tèta  una  sèrie  d’actuacions  que
s’han. dividit en quatre  fases més.
El  pla d’execuci6 que s’ha previst
és  de  set  anys,  i l’obrâ  global
podria  quedar  enliestida  l’any
2000.

La  segona  fase  del  projecte
preveu  l’enderroc  dels vestidors
que  hi ha  a les piscines cobertes  i
al  pavellé  esportiu  j la construc
ciô  del flou edifici que ha d’ahlot
jar  les oficines, els magatzems, la
sala  de màquines, el bar i els ves
tidors.  També  s’instal.larà  un
gimnàs  annex i un rocôdrom, i es

faràla  urbanitzaciô  de  la plaça i
eh  passeig  central  del  carrer
Urgeil.

En  la tercera  fase s’ha previst
la  construcciô  d’un  tobogan
aquàtic,  una  pista polivalent,  un
berenador,  pistes  de  petanca  i
una  zona  d’aparcament.  A  la
quarta  part  del projecte  es faran
les  pistes de tennis,  la de voleibol
i  els vestidors  annexos.  El pro
jecte  es  completarà  amb  una
àrea  d’atletisme  que  constarà
d’una  pista  d’atletisme  de  250

metres  i les zonés complementà
ries  de sàlts i de llançament.  Si el
projecte  es compleix  enla.seva
totahitat,  Olesa  disposarà  d’Un
complex  esportiu  pensat  per  a
una  poblacié  futura  dc vint-i-sis
mii  habitants  i que  ha  d’ocupar
una  superficie  de cinquanta-tres  -

mil  metres quadrats.
Les  instal.lacions  esportives

actuals  d’Olesa  consten  d’un
pavellô  amb  vestidors  propis,
dues  piscines cobertes  i una  pista
polisportiva  descoberta.  La mala
situaciô  en què  es troben  alguns
d’aquests  edificis  ha  aconsellat
que  s’enderroquin.  Aquest  ésel
cas  dels vestidors  de les piscines,
els  del  pavellé  i el recinte  on hi
ha  la  maquinària  de  depuracié
de  l’aigua. D’altra  banda,  aques
tes  construccions  ocupen  un
espai  central  qùe cal deixariliure
per  al bon  funcionament  de  les
instal.lacions.

Rèexda  fésta-,
dels  Tres
Tombs a Olesa

Olésa  de Montserrat  va acolhir
diumenge  passat  la  festa  dels
Tres  Tombs,  una  de  les celebra
cions  tradicionals  d’aquestes
dates.Als  Tres Tombs d’enguany
hi  va haver una elevada participa
cié,  que  va fer de  la festa un esde
veniment  ben hiuït. Uns  seixanta
cavalls  j - prop  de  cinquanta
carruatges  de set poblacions dife
rents  van desfilar pels carrers  de
la  vila en  una  gran cercavila.  La
iesta  va acabar  amb un dinar  de
germanor  a l’Hotel  del  Bruc, en

-     .                       cl quai  hi  havia  uns  tre-cents
Celebracib dels Tres Tombs. Cavails j carruatges van envair els carrers d’Olesa  començals.
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Olesa tiûdrà nova piscina descobérta a
1’ètiu, prnier pas fflJfl  gran complex

___SERVEIS___

TELÈFONS LJTILS (973) ,

Abrera
Ajuntament7700325
Bombers775  1080
CreuRoja7781717
Guârdia Civil77801  91
G. Civil de Trànsit7750470
Hospital de Sant Joan de Déu 775 08
50
Urgèncjes mèdiques777  24 27
Ambulatori7752091
Aigûes7702601
FECSNSegre775  01 00
Correus7702802
Funerèria775  5552
Jutjatde pau7703559
Jutjat de la lnst. nim. 17750064
Jutjatde la lnst. nûm. 277401  12
EU Bruc
Ajuntament771  0006
CAP7710131
CoIlbatô
Ajuntament.77701  00
Bombers7770181
Policia Local908  197365
Metge7770759
Espaneguera
Ajuntament7771801
CreuRoja7751140
Guàrdia Civil777  11 47
Policia Local7771427
Ambulatori777  2427
Aigûes7772431
Gas Natural7775089
Butà7751887
FECSNSegre77501  00
Jutjatdepau7771801
Fûnerària7755552
Çorreus7771087
Taxis7771451
Martoreil  —   -

Ajuntament7750050
Bombers.-7751080  -

Guàrdia Civil7750003
G. Civil de Trànsit7750470
Policia Loca7750783
CreuRoja7751140
Asepeyo7751411
Hospital7750316
CAP7755611
CAP7751141
CAP7751971

-  FECSA/Segre7750100
Correus7751148
Protecci6 Civil7750569
Taxis7752445
TaxisRenfe:7752143
Funerèria:i75  5552
Jutjat la lnst. niim. 17750064
Jutjat la lnst. niim. 27740751
Jutjatlalnst.nùm.37741502
Olesa

-  Ajuntament77800  50
Policia Local77831  31
Guàrdia Civil77801  91
CreuRoja7783555
CAP77847  27
Jutjatde pau7785252
Saut Esteve Sesrovires
Ajuntament771  30 17
CreuRoja7751140

•  Hospital comarcal.77501  25
Hospital psiquiàtric7752200
Dispensari municipal7714884
Ambulatori ICS775  1971
Jutjatdepau771  3017
FECSAISegre77501  00

Nova  piscina descoberta. Les obres van per bon caml i la piscina podria entrar en funcionament aquest mateix any

La  nova instal.laciô
ais  usuaris tot tipus d  serveis que
lifacin  l’estada agradable i cômo
da.  . s’inclou en la primera
L’any 2000 es pot acabar el  de les cinc fases dcl
projecte global  .  projeçte de reordenaciô

de  la zona esportiva

Abrera debat i’aplicacié
de la reforma educativa

MONTSE PÉREZ
Abrera

L’Associaciô  de Pares  d’A
itimnes  dcl col.legi péblicPia
tén  Sartf  va  organitzar  una
conferència  informativa sobre
ha reforma educativa. La direc
téra  dci centre, Carme Agustf,
vadestacar  que,  a diferència
de  l’anterior sistema, els cicles
açtuals  sôn de doscursosi  va
afegir  que  un dels canvis més
iinportants  és  en ;el  sistema
d’avaluacié.  No énicament  es
té,  en  conipte  la  matèria  de
cada  unade  les assignatures,

siné  també  l’actitud i eh tracte
amb  l’alumne.

La  regidora  d’Ensenyament
de  l’Ajuntament  d’Abrera,
Teresa  Morral,  va manifestar
cl  seu  suport  a la  nova ense
nyança  i a ha construcciô  dcl
nou  institut  d’ensenyamént  -

secundari,  que  s’espera  que
estiguiacabat  d’aquf  a  vint
mesos.  .

-  Actualment,  l’aplicaciô  de
la  reforma  a’totl’estat  espa
nyol  arriba  fins al quart  curs. i
l’any  que  ve ja  es faràextensi
va  fms a cinquè.


