
A final de l’any 2018 es va recu-
perar de l’antic edifici de l’Ajunta-
ment el fons de l’empresa HEMA-
LOSA de Santa Maria d’Oló, que
es va ingressar a l’arxiu municipal,
integrat en el Programa de Man-
teniment de la Xarxa d’Arxius Mu-
nicipals de l’Oficina de Patrimoni
Cultural de la Diputació. Ara se
n’ha finalitzat l’organització i in-
ventari.

En la fase final d’existència del
grup industrial la documentació
de tot el grup va acabar recollint-
se a Oló sense cap organització ar-
xivística i per tant el fons docu-
mental ara tractat és un fons no-
tablement complex. Amb un total
de 6 metres, la seva cronologia va
del 1932 al 1995 i inclou tant do-
cumentació referent a la fàbrica
d’Oló com també una part molt
rellevant de documentació refe-
rent a les fàbriques de Valladolid
i també la documentació de gestió
de tot el grup industrial. Inclou
documentació referent a la gestió
patrimonial (terrenys, fàbriques,
infraestructures, maquinària),
gestió productiva, laboral, i tota la
complexa gestió financera i credi-
tícia sobretot pel període final.

Herederos de Manuel López
S.A. (HEMALOSA) és el nom que
va adoptar, en morir el seu funda-
dor, la fàbrica tèxtil creada el 1924
a Oló per Manuel López Antolí,
nascut a Carme (Anoia).  A banda
de la fàbrica d’Oló, Manuel López
i els seus hereus van acabar tenint
també diverses fàbriques a Valla-
dolid. El fundador té un carrer de-
dicat a Valladolid i una avinguda
a Oló, on també hi ha un carrer de-
dicat a la seva successora, Carme
Vidal López.

L’empresa tenia seu a Barcelo-
na i a Madrid, i el 1978, en el con-
text de crisi del tèxtil, l’empresa va
fer suspensió de pagaments, si bé
la fàbrica d’Oló va continuar fun-
cionant fins a mitjan anys 1990.
Actualment l’antiga fàbrica crea-
da el 1924 és un Espai Polivalent
amb un Ecomuseu amb informa-
ció sobre la història del poble
d'Oló, una exposició dedicada al
tèxtil i el seu pes històric a Oló
amb dos telers antics restaurats,
informació turística sobre el po-
ble i la comarca.

REDACCIÓ SANTA MARIA D’OLÓ

Oló organitza i
inventaria l’arxiu
de l’antiga fàbrica,
que va ser motor
del poble

L’Ajuntament d’Avinyó ha en-
llestit les obres d’urbanització de
tres vials  que configuren un dels
nuclis antics del poble i que des
de fa anys tenien pendent d’urba-
nitzar-lo. Concretament, es tracta
dels carrers Canserra, Ponent i el
primer tram del Sant Antoni. 

Els carrers són ara de platafor-
ma única (és a dir, tot està al ma-
teix nivell) i ofereix una imatge
que dona prioritat a la circulació
dels vianants. El que s’ha fet per
tal de diferenciar la zona de trànsit
rodat i la de vianants és fer serbir
paviments diferents. La zona de
trànsit s’ha formigonat i la d’ús per
a vianants s’ha tractat amb lloses
prefabricades de color vermellós,

de manera que es remarca aquest
espai. 

Amb la realització d’aquestes
obres també s’ha renovat i modi-
ficat la xarxa de clavegueram,
s’han substituït les canonades de
fibrociment existents per polietilè
de la xarxa d’abastament d’aigua
en baixa i la impulsió i distribució
en alta, s’ha ampliat la xarxa de
distribució de gas pels carrers
Canserra i Ponent, s’ha dotat de la
infraestructura de telecomunica-
cions soterrada en tot l’àmbit de
l’actuació. També s’ha actuat en la
millora de l’enllumenat públic i la
jardineria.

L’execució de les obres ha anat
a càrrec de l’empresa Curnal In-
vest SL, a qui van adjudicar els tre-
balls per un valor de 246.210,56
euros (iva inclòs). Aquest cost cor-
respon a la construcció del mur de
contenció del talús del carrer
Canserra, per un import de 61.344
euros que ha assumit l’Ajunta-
ment, i a les obres pròpiament

d’urbanització dels tres carrers,
que es financen amb una subven-
ció de 95.000 euros de la Diputa-
ció de Barcelona, amb l’aportació
dels veïns aplicant contribucions
especials i l’aportació municipal.

Les cases dels carrers Canserra
i Ponent, amb antiguitats de més
de 300 anys, van formar un dels
primers carrers d’Avinyó quan el
nucli urbà començava a agafar
forma. 

Però, segons destaquen fonts

municipals, malgrat la rellevància
de la zona i la seva centralitat ur-
bana, «les actuacions municipals
han estat mínimes al llarg dels
anys, i fins ara no s’ha completat
la seva urbanització. Una anoma-
lia històrica que finalment s’ha
corregit».

Amb aquesta intervenció s’han
regenerat i adequat aquests car-
rers a les característiques arqui-
tectòniques i ambientals del con-
junt urbà.

REDACCIÓ AVINYÓ

Avinyó completa la millora
i transformació de tres dels
primers carrers del nucli 

AJUNTAMENT D’AVINYÓ

Imatge després de les obres d’un dels carrers on s’ha intervingut

Els tres vials són ara d’un
sol nivell amb prioritat per
al vianant, i també se n’han
renovat els serveis

DIBA

Imatge antiga de la façana

El govern en minoria de Gent
fent Poble (GfP) a l’Ajuntament de
Sant Fruitós valorarà la possibili-
tat d’externalitzar la gestió de l’Es-
plai de la gent gran. Des de fa uns
25 anys que se’n cuida directa-
ment l’associació de jubilats que
en fa ús, «però un món cada cop
més digitalitzat els complica la fei-
na», apunta l’alcalde, Joan Carles
Batanés, partidari de canviar el
model i de «repensar-lo entre
tots» amb una comissió d’estudi
de cara a l’abril.

Ja fa un temps que aquesta
qüestió està sobre la taula, fins al
punt que en l’anterior mandat
l’Ajuntament, aleshores governat
per GfP i el PSC, va encarregar un
estudi a la Diputació sobre les
possibilitats de gestió dels esplais,
«que ja apuntava cap a l’externa-
lització, privada o a través d’algu-
na fundació», explica Batanés. 

L’informe es va rebre la tardor
del 2018, però com que s’acabava
el mandat es va deixar en suspens
i ara s’ha volgut recuperar per de-
batre-ho. «L’associació de la gent
gran ho fa bé, no hi ha cap quei-
xa», diu l’alcalde, però diu que la
gestió és cada cop més complexa
«i els genera inquietud», i sovint
hi ha d’intervenir l’Ajuntament.
En aquest context, l’equip de go-
vern ha considerat que la millor
opció seria un canvi de model, i la
seva aposta és l’externalització.

Batanés admet la possibilitat que
sigui l’Ajuntament qui assumeixi
la gestió, però pensa que «igual-
ment acabaríem subcontractant
les coses». Recorda que «a l’Esplai
hi ha un bar, s’han d’organitzar
cursets, els balls dels dissabtes...,
i crec que és millor que se’n cuidi
una empresa o una fundació que
no pas un treballador municipal». 

Amb tot, Batanés defensa la ne-
cessitat de consensuar el nou mo-
del amb la resta de grups, i per
això es proposa la creació d’una

comissió d’estudi on hi hagi tots
representats per debatre-ho.
També hi hauria tècnics munici-
pals, la regidora d’Atenció a la Ciu-
tadania, Núria Clarella, el secre-
tari  i un representant de l’associa-
ció de la gent gran. La idea és crear
aquesta comissió en un ple el pro-
per mes d’abril i començar-hi a
treballar per tenir decidit i en mar-
xa el nou model aquest any. 

Sigui com sigui, el govern exigi-
rà «que es respecti i es garanteixi
la programació d’activitats de l’as-

sociació de la gent gran durant tot
l’any i amb un calendari pactat». 

Desavinences amb el PSC
La gestió de l’Esplai ha generat
controvèrsies entre GfP i el PSC,
que va ser el seu soci de govern
fins l’anterior mandat. 

Els socialistes acusen GfP d’ha-
ver volgut tirar pel dret cap a una
«privatització encoberta» del ser-
vei, i que és a partir de la seva quei-
xa que el govern s’avé ara a deba-
tre-ho amb l’oposició. El PSC es
remet a l’assemblea de la gent
gran del 27 de febrer passat, en
què la regidora Clarella va parlar
de privatitzar la gestió. Els socia-
listes no ho troben bé i van pre-
sentar una moció per ser debatu-
da al ple d’avui, en què demana-
ven la creació de la comissió que
ara es planteja. La reacció del go-
vern «va ser immediata», diu el
PSC, «i no va trigar ni dues hores
a desdir-se del discurs, i ara sí que
vol debatre les nostres propostes».

Batanés afirma que el 4 de fe-
brer va convocar la cap del PSC (i
regidora de Serveis Socials els dar-
rers 8 anys), Cristina Murcia, per
debatre la qüestió i la creació de la
comissió. Una reunió que, segons
Batanés, Murcia va canviar dos
cops de data i es va postposar fins
al 5 de març. L’alcalde troba in-
congruent que «just el dia abans
el PSC presentés la moció i ara ens
acusi de voler-nos imposar». 
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El govern de Sant Fruitós es planteja
externalitzar la gestió de l’Esplai d’avis
Es vol crear una comissió per consensuar un nou model amb la resta de grups abans d’acabar l’any

ARXIU/AJ. SANT FRUITÓS

L’Esplai de la gent gran de Sant Fruitós
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