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.                       BAIX LLOBREGAT NORD

LOURDES PALLARÈS
Olesa

Olesa  disposa  des  d’aquesta
setmana  de la nova piscina j zona
de  ileure,  d’una superficie  total
de  14.000  metres  quadrats.  El
flou  espaihidic  municipal  es va
inaugurar  divendres,  coincidint
amb  la Festa  Major  d’Olesa, i les
autoritats  assistents van destacar
la  importància  d’una instaHaciô
com  aquesta,  per les dimensions i
la  seva funciô de heure.

L’acte  d’inauguraciô  de  la
nova  piscina  va ser presidit  pel
vice-president  de la Diputacié  de
Barcelona,  Jaume  Bosch,  j pel
director  general de  1’Esport de la
Generalitat,  Fidel  Sust.  Jaume
Bosch  va felicitar Olesa  j els oie-
sans  per  les noves instaliacions  i
va  dir que «la Diputacié està satis
feta  d’hut’erpogut coi laborar en la
construcciô d’una instal.lacié com
aquesta».  Per  la seva banda,  Jau
me  Sust va remarcar  que  la nova
installacic5  d’Olesa «va més enllà
de!  marc exclusiu de l’esport. S’en
dinsa  en e! terreny de! heure, de la
pràctica  recreativa, j, sens dubte,
en  l’aspecte de la qualitat de vida».

La  poblaciô  d’Olesa no dispo
sava  de  piscina  des  de  feia  dos
anys,  ja que  la que  hi havia es va
haver  d’enderrocar,  j s’ha hagut
d’esperar  que  es construis aquest
flou  compiex, que és a la urbanit
zaciâ  de  Les  Planes.  L’alcalde
d’Olesa,  Jaume  Francesch,  va
destacar  en  el seu pariament  que
«els  olesans ens mereixéem poder
disposar  d’una zona d’esports i de
heure  d’aquestes caracteristiques,
perquè  e! que  avui inaugurem va
moit  més enhlà d’una simple pisci
na.  No hi ha en  tota  la comarca
una  installacié que tingui aquestes
condicions».

D’altra  banda,  et  primer
tinent  d’alcalde  d’Olesa,  Pere
Planas,  i  el  regidor  d’esports
d’Olesa,  Ricard Xairé, van posar
èmfasi  en la importància  d’haver
fet  realitat  un projecte  de  tanta
envergadura.

Les  obres  de  la  nova  zona
esportiva  i  de  ileure  d’Olesa
s’han  fet  en nou mesos i han cos
tat  més de  100 mitions  de pesse
tes,  tot  i que  en  un  principi  et
pressupost  era  de 90 milions.  La
Generalitat  hi  ha  aportat  una
subvencié  de  30  muions  j  la
Diputacié,  un ajut  de caixa de  20
milions  i una  subvencié  de  2,5
milions.  La resta  del pressupost

Les  obres de! flou espai
itidic  es van inaugurar
divendres  j han costat
més  de 100 muions  de

pessetes

ha  estat  subvencionada  per l’A
juntament  d’Olesa.

La  zona  de  heure  es compon
d’un  espai  de  1.000 metres  qua
drats  i un d’annex de 300 metres
quadrats.

L’espai  gran  consta d’una pis
cina  circular de 40 metres de dià
metre,  unida  auna  piscina  rec
tangular  de competicié  de 25 per
12  metres.  L’espai de 300 metres
quadrats  té  una  piscina  de  45
metres  cébics de  capacitat  i una
zona  més petita  pensada  per  a la
quitxalla.

L’espai  destinat  a les piscines
és  envoltat  per  una  gran  zona
d’esbarjo  j de  repàs  de  9.600
metres  quadrats  de  gespa  on
s’han  plantat  més de 20 espècies
diferents  d’arbres, fors  j matohls.
En  aquest  espai  també  hi ha  la
zona  de  picnic,  bar,  taules  i
bancs.

Olesa enceta l’estiu amb l’estrena d’un
complex amb piscina i zona de heure

____SERVEIS____

TELÈFONS IJTILS
Abrera
Ajuntament7700325
Policia Local7700981
Consultori mèdic7702253
Urgències mèdiques7772427
Aigûes7702601
Correus770  28 02
Taxis7703131
FGC7702534
Jutjatde pau770  0325
El  Bruc
Ajuntament771  0006
CAP771  01 31
Coilbaté
Ajuntament777  01 00
Bombers7770181
Policia Local908  19 7365
Metge7770759
Esparreguera
Ajuntament7771801
Guàrdia Civil777  11 47
Policia Local7771427
Ambulatori7772427
Aigûes7772431
Gas Natural7775089
JutjatdePau7771801
Correus777  10 87
Taxis7771451
Martoreli
Ajuntament775  00 50
Bombers7751080
Guàrdia Civil7750003
G. Civil de Trànsit7750470
Policia Local775  0783
CreuRoja7751140
Asepeyo urgències7.754111
Asepeyo preventiva7742333
Hospital77503  16
CAP7755611
CAP7751141
CAP7751971
FECSNSegre77501  00
Correus77511  s
Proteccié Civil7750569
Taxis7752445
Taxis Renfe7752143
Funerària7755552
Jutjatlalnst.nûm.17750064
Jutjat la lnst. ncim. 27740751
Jutjot la lnst. nùm. 37741502
Masquefa
Ajuntament772  5030
Policia Local7726936
Policia Local7726025
Consultori mèdic7726434
Jutjatde Pau7725039
Farmècia7724427
Olesa
Ajuntament77800  50
Policia Local77831  31
Guàrdia Civil77801  91
CreuRoja7783555
CAP7784727
JutjatdePau778  5252
Sant Esteve Sesrovires
Ajuntament771  3017
Policia Local7714011
Assistent social771  3679
Dispensari municipal7714884
Jutjatde Pau7713017
FGC7714427

lnauguraci6 del flou complex. Representants de la Generalitat i la Diputaciô hi van ser presents

S’aéaben les festes al Font del Diable de Martoreil
Els  avis del Pont del Diable de Martoreli van fer un berenar diumenge dins els actes de
les  festes d’aquest barri, que es van acabar aquest cap de setmana. La festa dels avis va
servir  per homenatjar  Marcehino Garcia j Maria Jaques, veïns dei barri que  marxaran a
viure  a un altre foc. A banda del berenar  popular  amb els avis, les festes del Pont del
Diable  han tingut com a protagonistes la revetlla de dijous, els jocs per a infants, la m(isi
ca  i un sopar popular de  tots els veïns. —Pere Mora

Exposicié de macramé dci casai d’avis de Masquefa
Masquefa  va acollir fins diumene  una exposicié de trebails de macramé reahitzats per
una  vintena de  dones vinculades ai casal d’avis de la poblacié. L’exposicié es va obrir
dimecres  de la setmana passada i va acohhir unes 150 manualitats. Les dones dci casai
d’avis van fer aquests trebails de macramé en un curs que  han fet aquest  any i que  ha
estat  valorat molt positivament per les mateixes integrants dcl grup. Els trehails han
estat  dirigits per Néria Novell i Burgada. —P. M.


