
21 | 

Olesa
línianord.cat Març 2017

OBRES4L’Ajuntament d’Olesa
ha posat fil a l’agulla per execu-
tar un dels projectes somniats:
el cobriment de la riera de Can
Carreras. L’equip de govern del
Bloc Olesà estudia com finançar
l’obra tenint en compte que es va
quantificar, fa cinc anys, en
2.150.000 euros.

La urbanització del cobri-
ment de la riera de Can Carre-
ras és, segons l’alcaldessa Pilar
Puimedon, “una actuació fona-
mental per a la millora de la
qualitat de vida dels veïns del
barri”. Comportarà dues inter-
vencions: l’adequació de la il·lu-
minació i el mobiliari al nou ca-
ràcter urbà i central del vial, i la
col·locació de senyalització, pas-
sos de vianants i voreres d'am-
plada adequada.

Aquesta actuació suposarà
millorar la comunicació del nu-
cli antic amb el carrer d’An-
selm Clavé i la consolidació d’un
nou eix estructural urbà. A més,

la urbanització permetrà crear
nous aparcaments en el viari, i
donar resposta a les necessitats
existents a la zona.

El govern municipal pretén
actualitzar el primer estudi per
tal de revisar-ne els costos i
avaluar-ne així la possibilitat
d’executar-lo abans d’acabar el
2018. Per això, n’ha demanat un
estudi tècnic complementari. 

En aquest sentit, l’alcaldessa

d’Olesa, Pilar Puimedon, ha jus-
tificat la decisió  assegurant que
“cal revisar-ne el primer estudi:
no només per actualitzar-ne els
costos sinó també per fer-ne un
repàs global exhaustiu”. 

L’actuació es va incloure dins
el projecte d’intervenció integral
al nucli antic d’Olesa, subven-
cionat per la Llei de Barris de la
Generalitat i el termini d’exe-
cució acaba a finals del 2018. 

La riera de Can Carreras travessa el nucli antic d’Olesa. Foto: Línia Nord

El cobriment de la riera de Can
Carreras torna a estar a l’agenda

HABITATGE4Les gestions rea-
litzades per l’Ajuntament de
Sant Esteve Sesrovires ha pro-
vocat que la venda dels pisos de
Ca n’Amat entri en la seva fase
final d’execució.

De la promoció de 75 pisos
en el sector A Migdia de Ca
n’Amat, 43 havien anat a parar
a mans de la SAREB arran de la
crisi del sector immobiliari i es-
taven desocupats. Finalment,
la majoria d’aquest habitatges ja
estan venuts. Només queden
16 pisos pendents d’escripturar-
se, però tot i així ja tenen signat
el document de reserva per part
de les persones interessades en
la seva adquisició.

Fa dos anys, el Ple va votar
l’aprovació inicial de les bases
per a l’adjudicació dels 43 pisos
a uns preus notablement re-
baixats respecte a la convocatò-
ria del 2012. L’Ajuntament tam-
bé ha demanat en reiterades
ocasions a la SAREB, propietà-
ria dels immobles, que els pisos
s’oferissin en lloguer per poder

donar-los sortida, però el cone-
gut com a banc dolent es va ne-
gar a passar-los del règim de
compra al règim de lloguer.

El consistori no ha participat
en la comercialització dels pisos,
ja que aquesta l’ha portat di-
rectament la SAREB com a ti-
tular de la propietat. Però per fa-
cilitar als veïns interessats, l’A-

juntament va habilitar un espai
municipal per a la presentació
de les sol·licituds. 

Els veïns del municipi han
mostrat la seva satisfacció per-
què han vist, molts d’ells, la
possibilitat de seguir vivint a la
mateixa urbanització de ca n’A-
mat o en el mateix terme mu-
nicipal de Sant Esteve.

Habitatges del sector A Migdia de ca n’Amat. Foto: Ajuntament

L’Ajuntament desencalla 
la venda de pisos de ca n’Amat

Teatre | Mònolegs amb l’actriu Pepa Lavilla
L’actriu Pepa Lavilla va interpretar al Casino quatre contes de Mercè Rodoreda.
La funció va consistir en una sèrie de monòlegs de quatre personatges 
femenins molt diferents en el marc del Dia Internacional de la Dona 
Treballadora. També es va fer una sortida a l’Espluga de Francolí.

Sant Esteve Sesrovires

Cultura | Concurs fotogràfic amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua
Els alumnes de les escoles i instituts d’Olesa han participat en un concurs fotogràfic de la Comunitat Minera
Olesana amb el procés de potabilització de l’aigua com a fil conductor. Els guanyadors han estat  Daniel Na-
varro (5è de Primària, Escola Puigventós), en categoria primària; Biel Moreno (1r ESO, Escola Daina Isard),

en categoria Secundària i Pau Bonastre (1r Batxillerat, Escola Daina Isard), en categoria Batxillerat.

S’esfondra una part de 
la façana de Cal Puigjaner

PATRIMONI4La part posterior
de la façana de l’edifici munici-
pal de Cal Puigjaner, del núme-
ro 18 del carrer  de Creu Reial, es
va esfondrar parcialment l’11 de
març passat, sense cap risc per
a vianants ni els edificis adja-
cents. Els serveis tècnics muni-
cipals analitzen les causes de
l’esfondrament. En la fase de
diagnòstic, la façana no presen-
tava signes de risc imminent. 

Ara s’intervindrà per desen-
runar, consolidar i protegir la
zona afectada i s'iniciarà la lici-
tació del projecte de restauració
com estava previst.

Cal Puigjaner és un casal do-
cumentat des de l'any 1548. Des-
prés de pertànyer a diverses fa-
mílies, va passar mans dels Puig-
janer al segle XVIII. L’edifici, que
consta de dues plantes, va ser
molt mortificat en el segle XIX.

Sorteig dels pisos de lloguer
social de l’antiga caserna

HABITATGE4L’Ajuntament i l’A-
gència Catalana de l’Habitatge
van sortejar, el 21 de març, 12 pi-
sos de lloguer social construïts a
l’antiga caserna, que són pro-
pietat de la Generalitat. El sor-
teig públic va tenir lloc al con-
sistori amb la presència de la ma-
joria de famílies sol·licitants.
Del total de 94 aspirants als 12

pisos, 81 entraven al sorteig i di-
rectament 13 demandants pas-
saven a la llista d'espera per no
complir el requisit de tenir tres
anys d'empadronament.

Els dotze pisos, del bloc 1 del
grup Santa Oliva I, tenen tres
dormitoris, amb unes superfícies
útils de 65 metres quadrats apro-
ximadament.  

EQUIPAMENTS4L’Ajuntament
ha realitzat millores en el Centre
d’Atenció Primària (CAP) i en
l’Sputnik, el punt d’informació
juvenil, per valor de 13.459,53
euros. En els dos casos s’ha trac-
tat de reparacions del sistemes
de climatizació dels equipa-
ments. Així mateix, també s’ha
revisat el sistema elèctric de la
sala Domènech i Estapà.

El consistori ha solucionat
l’avaria que patia el sistema de
climatizació de l’Sputnik. En
aquest cas, només ha calgut
substituir un dels seus elements,
concretament la unitat exterior.
Aquesta reparació ha tingut un
cost de 1.605,62 euros.

Els tècnics municipals tam-
bé han revisat el sistema elèctric
de la sala Domènech i Estapà i
van donar l’ordre per a la ins-
tal·lació d’un nou diferencial.
Aquestes millores formen part
d’un seguit de mesures que està
duent a terme l’Ajuntament de
per mantenir en bon estat els di-
ferents equipaments.

Millores de
climatizació al
CAP i a l’Sputnik

La ‘cantaora’ local
Rosalía presenta
el seu primer disc

MÚSICA4Rosalía Vila (Sant Es-
teve Sesrovires, 1993) acaba de
presentar el seu primer treball
Los Ángeles (Universal) al fes-
tival Guitar BCN. La cantant,
amb una veu versàtil, va conèi-
xer el compositor, guitarrista i
productor Raül Fernández Re-
free fa un parell d’anys i, des d’a-
leshores, han enfortit una ma-
nera diferent de mostrar el fla-
menc des del respecte però tam-
bé la transgressió inherent del
seu entorn cultural i de la seva
edat. A la sesrovirenca, que
apunta alt, ja se la compara amb
Sílvia Pérez Cruz o Christina
Rosenvinge.


