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Ara ve Nadal,
matarem el gall…
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Editorial
La publicitat s’ha ficat a les nostres ca-
ses, la propaganda política entra a les 
nostres bústies, la veiem per la finestra, 
molts discursos d'alguns dirigents en-
tren per una orella i surten per l'altre, 
encara que el punt a destacar seria que 
compleixin el que ens prometen abans 
de guanyar unes eleccions i que siguin 
castigats si no ho fan. O com ja sabem 
que ens van a enganyar, votarem a qui 
creiem que ens enganya menys?
Gent de la política, dirigents de raça i pa-
racaigudistes electorals: tranquils, això 
no va amb vosaltres res més. Les xarxes 
socials, Google, els imperis publicitaris, 
els emporis mediàtics, les grans cade-
nes de comunicació, totes i cadascuna 
d'elles i les seves vinculacions i acords 
puntuals, a partir de certes estratègies 
o de productes a vendre, generen un 
assetjament i enderrocament fins que 
el client acabi consumint o comprant o 
fent-se ressò de la necessitat que li va 
ser produïda inconscientment.
En altres paraules, per exemple, una 
persona de 65 anys mira el seu mòbil, 
llegeix notícies, mira una mica el Face-
book i també planeja pels gegants de 
compris on line, buscant comprar alguna 
cosa que li fa il·lusió, al mateix preu que 
una copa de cervesa al bar del costat. A 
partir d'aquest moment, la pantalla del 
seu mòbil i del seu ordinador començarà 
a omplir-se de anuncis incitant a comprar 
el que va analitzar i no ho va fer, pro-
ductes o serveis semblants a l'observat 
i alternatives només valides per als 
grans pops d'Internet. Es cansarà més 
o menys, descarregarà un bloquejador 
d'anuncis (si sap com fer-ho) i sinó con-
viurà a la jungla de missatges publicitaris 
com un tiroteig. Pot ser un home de 65 
anys, una nena de 15, un jove de 27 o 
una dona de 75. Les "víctimes" estan 
per a tot arreu, no ho saben i si ho sa-
ben desconeixen el increïble treball de 
producció que realitzen els operadors 
darrere de cada clic que fem.
Sense anar més lluny, l'altre dia després 
de consumir unes cerveses amb amics 
en un bar de Los Closos, marxem i als 
pocs metres rebut una notificació al 
mòbil, sobre com havia estat la meva ex-
periència al bar que acabava de deixar... 
Això sí que és terrible. Som observats 
permanentment sota l'atenta mirada 
del panòptic del que parlava Bentham. 
On està la nostra resistència a aquesta 
permanent invasió i intrusió?

I tingui en compte vostè la propera 
vegada que mantingui relacions sexu-
als, en acabar, segurament rebrà algun 
missatge de qui sap qui, aquest cop, amb 
consells de l'estil “enhorabona campió” 
o “esforça't una mica la pròxima, tio”, o 
fins a “canvia’t aquest perfum”.

De moment, gràcies per tot, a gaudir 
d’aquesta edició doble de desembre i 
gener, Bon Nadal i Feliç Cap d'Any !!!!

ABELEIRA Colon, 91 T. 93 778 21 19
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86
LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Farmàcies de torn diürn  - desembre 2018
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

dissabte 1 ABELEIRA
diumenge 2 ALAVEDRA
dilluns 3 VENDRANES
dimarts 4 BERENGUER
dimecres 5 LEY
dijous 6 MATAS
divendres 7 ABELEIRA
dissabte 8 ALAVEDRA
diumenge 9 BARGALLÓ
dilluns 10 BERENGUER
dimarts 11 LEY

dimecres 12 MATAS
dijous 13 ABELEIRA
divendres 14 ALAVEDRA
dissabte 15 BARGALLÓ
diumenge 16 VENDRANES
dilluns 17 LEY
dimarts 18 MATAS
dimecres 19 ABELEIRA
dijous 20 ALAVEDRA
divendres 21 BARGALLÓ
dissabte 22 VENDRANES

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

dimarts 1 ALAVEDRA
dimecres 2 BARGALLÓ
dijous3 VENDRANES
divendres 4 BERENGUER
dissabte 5 LEY
diumenge 6 MATAS
dilluns 7 ALAVEDRA
dimarts 8 BARGALLÓ
dimecres 9 VENDRANES
dijous 10 BERENGUER
divendres 11 LEY

dissabte 12 MATAS
diumenge 13 ABELEIRA
dilluns 14 BARGALLÓ
dimarts 15 VENDRANES
dimecres 16 BERENGUER
dijous17 LEY
divendres 18 MATAS
dissabte 19 ABELEIRA
diumenge 20 ALAVEDRA
dilluns 21 VENDRANES
dimarts 22 BERENGUER

dimecres 23 LEY
dijous 24 MATAS
divendres 25 ABELEIRA
dissabte 26 ALAVEDRA
diumenge27 BARGALLÓ
dilluns 28 BERENGUER
dimarts 29 LEY
dimecres30 MATAS
dijous 31 ABELEIRA

Farmàcies de torn diürn  - gener 2019
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit
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A contrarellotge!
L’Ajuntament d’Olesa està tre-
ballant intensament per intentar 
enllestir abans del 31 de desem-
bre les actuacions del projecte 
d’intervenció integral al nucli 
antic inclòs dins la Llei de Barris 
de la Generalitat. Per què? Per tal 
que les certificacions d’obra que 
es facin puguin comptar amb la 
subvenció del 50% que ha d’assu-
mir la Generalitat. Precisament, 
les darreres actuacions incloses 
al projecte estan pràcticament 
enllestides, la més important, 
el cobriment de la Riera de Can 
Carreras, que quedarà finalitzada 
aquest mes de desembre. També 
han finalitzat en les darreres set-
manes les obres d’urbanització 
del carrer de l’Església, i s’estan 
realitzant actualment les d’arran-
jament de la Torre del Rellotge i 
la restitució de la portalada re-
naixentista de l’església.
El cobriment de la riera de Can 
Carreras, entre els carrers de les 
Altures i d’Anselm Clavé, és un 
dels projectes més importants 
i ambiciosos que ha engegat 
l’Ajuntament d’Olesa en molts 
anys, tant per l’import com per 
la magnitud de l’obra. En total, 
l’actuació costa una mica més 
de 2,2 milions d’euros, del quals 
l’Ajuntament aporta 1.250.000 
€ i la resta, la Generalitat. Les 
obres van engegar el novembre 
de 2017.

Una de les obres que sí ha quedat 
enllestida és la de remodelació 
del carrer de l’Església. El carrer 
de l’Església era l’únic del Nucli 
Antic on encara no s’havia fet cap 
tipus d’intervenció per adequar-lo 
a la línia estètica que tenen la 
resta de carrers del barri. El pro-
jecte ha inclòs la renovació del 
clavegueram i un nou paviment, 
amb diversos tons cromàtics en 
sintonia amb la Torre del Rellotge. 
Aprofitant les obres, l’Ajuntament 
va encarregar una intervenció 
arqueològica en aquests espai 
ubicat en ple Nucli Antic i a tocar 
el que va ser el nucli fundacional 
d’Olesa, és a dir, l’església i l’an-
tic castell d’Olesa, per intentar 
trobar nous vestigis de la història 
olesana.
I per últim, al tancament d’aques-
ta edició, continuaven les obres 
de remodelació de la Torre del 
Rellotge, que és Bé Cultural 
d’Interès Nacional. Els treballs a 
la torre, que resta envoltada per 
una immensa bastida, inclouen 
la construcció d’una nova escala 
a l’interior que, a més de facili-
tar el correcte manteniment del 
conjunt, permeti la visita pública 
esporàdica a l’edifici, així com 
pujar a un mirador habilitat per 
gaudir de les magnífiques vistes. 
Tanmateix, atesa la reconeguda 
rellevància històrica de la Torre, 
s’ha elaborat un projecte global 
que avalua tot l’edifici en el seu 

conjunt i que inclou també la res-
tauració de les façanes exteriors 
i del terrat.

Salut premiada
El projecte “Fem Salut Olesa!” rep 
un premi de la Generalitat que re-
coneix iniciatives de promoció de 
la salut. La iniciativa, impulsada 
per diferents departaments de 
l'Ajuntament en col·laboració amb 
el CAP i entitats del municipi, ha 
obtingut el premi PAAS a l'àmbit 
comunitari, que té com a objec-
tiu reconèixer els projectes que 
millor han contribuït a assolir els 
objectius del Pla integral per a la 
promoció de la salut mitjançant 
l'activitat física i l'alimentació 
saludable.
El projecte “Fem Salut, Olesa!” 
té com a objectius promoure 
l’activitat física en l’entorn urbà 
i natural del municipi, així com 
transformar l’espai públic per 
fer-lo més saludable i accessible 
i valorar l’efecte en salut de les 
persones que practiquen activitat 
física regular. També pretén pro-
moure els hàbits saludables en 
les diferents etapes del cicle vital, 
en l’entorn escolar i comunitari.
El projecte inclou dues activitats 
fixes setmanals: les caminades 

que es fan dimarts i dijous, i 
sessions de chi-kung, activitats 
adreçades especialment a la gent 
gran i que tenen una mitjana de 
participació d’una quarantena de 
persones. D’altra banda, també 
es fan tallers i xerrades sobre 
salut i envelliment saludable, 
així com tallers escolars sobre 
esmorzar i alimentació saludable 
en les llars d’infants, el centre 
d’atenció primària i les escoles i 
activitats esportives en l’entorn 
escolar i comunitari, amb èmfasi 
en la promoció de l’alimentació 
saludable

Aprovat!
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa 
ha aprovat el pressupost muni-
cipal per al 2019, que ascendeix 
a 21,1 milions d’euros (exacta-
ment 21.143.479 €), dels quals 
1.187.000 euros es destinaran a 
inversions. 
La regidora d’Hisenda, Anna 
Flores, va explicar que quant a 
les despeses,  “l’objectiu ha es-
tat destinar la màxima despesa 
possible al servei a les persones, 
a través de polítiques públiques 
en àrees com medi natural, espai 
públic, habitatge, cultura, edu-
cació, esports, joventut, festes, 

Això passa al poble
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salut pública i consum, igualtat, 
participació ciutadana i especial-
ment Benestar Social”.
Una de les partides de despesa 
més important és la destinada 
a Personal, que ascendeix a 8,3 
milions d’euros, que segons l’al-
caldessa, Pilar Puimedon, suposa 
un augment d’un 2,5%, respecte 
al 2018.
El pressupost s’ha aprovat amb 
el vot favorable de l’Equip de 
Govern del Bloc Olesà, el vot 
contrari d'ERC i l’abstenció de la 
resta de grups de l’oposició (PSC, 
PDeCAT-Demòcrates, Movem 
Olesa i PP). Si voleu consultar el 
resum del debat, ho podeu fer a 
la web municipal.

Per als vianants
La Diputació de Barcelona, a 
petició de l'Ajuntament va iniciar 
les obres de construcció de l’iti-
nerari de vianants a la carretera 
BV-1201 entre el cementiri de 
Can Singla i el camí paral·lel al 
riu Llobregat. Les obres tenen un 
pressupost de licitació de 48.257 
euros i un termini d’execució de 
dos mesos. El camí es realitzarà 
com l’itinerari de connexió amb el 
nucli d’Olesa que es va fer l’any 
passat: té 1,5 metres d’amplada 
i paviment de formigó colorejat, 
mentre que al tram final es rea-
litza una connexió amb el camí 
de baixada cap al camí blau 
existent. Aquesta actuació per-

met que en el futur l’Ajuntament 
pugui executar una connexió per 
la zona fora de domini públic de 
la carretera.
 
POUM, POUM, POUM
Al ple extraordinari del mes 
de novembre, l’Ajuntament va 
aprovar inicialment el nou Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal 
(POUM) que defineix l’Olesa dels 
propers anys. I el passat 16 de 
novembre el POUM es va presen-
tar públicament en un acte a la 
Casa de Cultura, on els olesans i 
olesanes van poder conèixer les 
línies bàsiques i alguns detalls 
destacats del nou planejament.
El cap de l’equip redactor del 
POUM, Amador Ferrer, va fer 
una extensa explicació de les 
principals línies generals del 
nou planejament i alguns detalls 
de cada zona depenent de les 
seves característiques urbanís-
tiques. Quant a les hipòtesis de 
creixement, d’entre les diferents 
possibilitat estudiades el POUM 
treballa amb la previsió d’arribar 
a 27.000 habitants. En el cas de 
l’habitatge, el POUM inclou una 
memòria social en la qual es 
posa especial èmfasi en la crea-
ció d’habitatge social, proposant 
un total de 664 habitatges nous. 
Davant aquestes previsions, se-
gons Amador Ferrer el nou POUM 
planteja els serveis lliures, equi-
paments i zones d’aparcament de 

les quals cal disposar per cobrir 
les necessitats de la població.
Una de les propostes destacades 
del nou POUM són diferents so-
lucions per als nusos d’entrada a 
Olesa per la C-55, que es consi-
dera ha de pagar la Generalitat; 
el guany d’una franja de terreny 
entre la via del tren i la carretera 
C-55 per a la creació d’una zona 
d’equipaments i serveis comerci-
als amb espai per a crear oferta 
hotelera; la reducció de la super-
fície urbanitzable (per exemple, 
es redueix a la meitat l’antiga 
Àrea Residencial Estratègica i 
per tant el nombre d’habitatges 
previstos, mantenint la zona 
d’horts), o l’impuls dels polígons 
industrials.
Un dels projectes que també con-
templa el POUM és el de creació 
d’una ronda de circumval·lació a 
la part nord del municipi (projec-
tada fa molts anys com a Ronda 
Nord), que s’acosta més al nucli 
urbà per presentar encara més 
la plana de Can Llimona i que ha 
de servir per enllaçar diferents 
barris com el Collet o el Poble 
Sec amb Les Planes o Sant Bernat 
sense necessitat de passar pel 
centre d’Olesa.
Els principals dubtes plantejats 
per alguns ciutadans al tram fi-
nal de l’acte van girar al voltant 
principalment de les previsions 
de cobertura de la xarxa elèctrica 
local, i la solució que es plante-

javen per a algunes connexions 
entre barris o a l’entrada d’Olesa 
per la carretera B-120.
El POUM estarà ara en exposició 
pública 45 dies hàbils, durant els 
quals les persones, partits o en-
titats que ho desitgin podran pre-
sentar-hi al·legacions. Després 
d’aquest període, l’equip redactor 
farà l’informe tècnic-jurídic de 
valoració de les al·legacions, que 
haurà de resoldre l’Ajuntament de 
cara a l’aprovació provisional, que 
es calcula que serà cap al mes de 
maig de 2019. Després el POUM 
haurà de passar per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona per a 
la seva aprovació definitiva.

Projecte TEU
El passat dimarts 20 de novem-
bre s’ha celebrat l’acte oficial de 
signatura dels convenis entre 
Ajuntament i el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat, 
amb els centres, els alumnes i 
també les seves famílies.
Aquesta iniciativa de l’Ajuntament 
i els centres educatius d’Olesa, 
que ja ha arribat a la seva onze-
na edició, permet desenvolupar 
una diversificació curricular amb 
l’alumnat proporcionant-los un 
entorn educatiu ajustat als seus 
interessos i necessitats, afavorint 
la seva motivació per continuar la 
seva formació. El programa possi-
bilita que diferents alumnes de 3r 
i 4t d'ESO desenvolupin algunes 

Això passa al poble (cont.)
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hores del seu horari lectiu fora 
del centre, a departaments de 
l'Ajuntament, centres educatius 
com llars d'infants i escoles de 
primària, i a empreses privades.
Aquest curs participen en aques-
ta iniciativa un total d’11 alumnes 
dels instituts Daniel Blanxart, 
Creu de Saba, Daina-Isard, Esco-
làpies i l’Escola Povill, que faran 
pràctiques a la llar d’infants mu-
nicipal Taitom, a departaments 
municipals com Esports o a 
l’emissora municipal Olesa Ràdio, 
perruqueries i centres d’estètica, 
tallers de fusteria i de mecànica. 
La designació de cada alumne 
s’ha fet tenint en compte el seu 
perfil i els seus interessos.

Salut pública
Amb la pregunta “Com treballem 
per fer salut pública a Olesa?” 
com a eix denominador, la sala de 
plens de l’Ajuntament va acollir 
la tercera edició d'unes jorna-
des emmarcades dins el procés 
d'elaboració del Pla Local de Salut 
2019-2023. Durant l’acte, també 
s'han presentat els resultats de 
les diverses accions participatives 
que ha fet les darreres setmanes 
la regidoria de Salut Pública de 
l'Ajuntament, amb la participació 
de més de 300 persones, que 
van fer propostes concretes per 
millorar la salut al poble.
Dos de les principals conclusions 
a les quals han arribat els diver-
sos actors de salut del municipi 
que han pres part a la 3a Jornada 
de Salut Pública d’Olesa van ser 
“Treballar encara més per mante-
nir les aliances entre els diferents 
agents de salut del municipi per 
poder continuar millorant con-
juntament la salut dels olesans 
i olesanes” i “Fer front comú i 
treballar en xarxa per millorar la 
salut a Olesa”.
Després d’analitzades les respos-
tes i intervencions de la ciuta-
dania, s’ha pogut constatar una 
manca notable de zones verdes 
al nucli urbà, fet que, si es re-

vertís, consideren que tindria un 
impacte en la seva salut. Alhora, 
la ciutadania ha reclamat més 
oferta esportiva al municipi, una 
millor neteja de la via pública i la 
necessitat d’eliminar la contami-
nació ambiental i acústica. De la 
mateixa manera, algunes de les 
respostes recollides més habitu-
als també han estat la creació de 
carrils bici, millorar els accessos 
a camins rurals així com la se-
nyalització de rutes, i que el CAP 
d’Olesa tingui urgències les 24 
hores del dia, entre d’altres. La 
majoria de participants han estat 
dones i, en global, persones de 
nacionalitat espanyola. 

Pràctiques
L’alcaldessa d’Olesa, Pilar Puime-
don ha presidit l’acte de signatura 
dels convenis de pràctiques entre 
l’Ajuntament i diverses empreses 
del municipi que permetran que 
alumnes del curs “Atenció al pú-
blic: comerç i servei de taules” 
puguin fer el període de pràcti-
ques en aquestes empreses. El 
curs, organitzat pel departament 
de Promoció Econòmica, l’ha 
realitzat una desena d’alumnes 
durant el mes d’octubre a Cal 
Rapissa.
Aquest curs estava adreçat a 
persones aturades, especialment 
a joves, amb l’objectiu que po-
guessin millorar les seves opcions 
d’ocupació. Durant la formació, 
de 120 hores de durada, l’alumnat 

ha adquirit coneixements relacio-
nats amb qüestions com l’atenció 
al client/a, fer de dependent/a i 
de cambrer/a. Per aquesta raó les 
hores de pràctiques són especial-
ment importants, tant per al jo-
vent que busca una primera feina 
i que per tant no té experiència 
laboral, com per les persones que 
estan en situació d’atur i volen 
fer una reorientació professional.

Forn de calç
Una vintena de participants de 
l’ADF 318 d’Olesa, la secció de 
muntanya de la UEC, la colla dels 
Xino-xano i el CMRO, juntament 

amb el Departament de Medi 
Ambient de l’Ajuntament han 
recuperat un dels pocs forns de 
calç que hi ha al municipi que es 
troba ubicat al bosc de la Roureda 
i també han fet el manteniment 
del corriol amb força pendent que 
travessa aquest bosc i arriba a la 
masia de Puigventós. El forn va 
ser descobert pel CMRO arran de 
l’incendi del 4 de juliol del 1994 
i s'ha recuperat aquest element 
patrimonial.

Gent gran
Amb el suport tècnic de la Diputa-
ció de Barcelona, el Departament 

Això passa al poble (cont.)
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Salutació nadalenca
Arriba Nadal, temps de fred i es-
calf alhora. Temps de regals, na-
dales, pessebres, estels, carrers 
engalanats, retrobament i bons 
desigs. Temps d’acomiadar l’any 
i de rebre’n un de nou. Temps de 
fer balanç de tot allò que hem 
fet, del que no hem fet, del que 
hauríem volgut fer i que ens ser-
virà per marcar-nos nous reptes 
per al 2019.
Si com a municipi fem balanç de 
tot allò que s’ha fet a Olesa, hi 
ha  molta feina feta, molts pro-
jectes, obres, plans i actuacions 
que han tirat endavant i/o s’estan 
executant i que, de ben segur, mi-
lloraran la vida de la ciutadania, 
o aquest és l’objectiu amb què 
s’han fet. El repte per al 2019 és 
seguir pel camí del treball i les 
millores, que ens permeti de fer 
d’Olesa de Montserrat un millor 
lloc per viure, per treballar, per 
compartir estones, per gaudir de 
tot el que ens pot oferir.  
Participeu aquests dies en les ac-
tivitats que s’han preparat des de 
l’Ajuntament i des de les moltes 
entitats del nostre municipi, per 
fer que aquests dies siguin ben 
especials. La Fira de Nadal, el Tió 
gegant, la Ruta dels Pessebres, 
les representacions d’Els Pasto-
rets, l’Escorxador Xics, la festa 
de Cap d’any i la gran cavalcada 
de Reis són només una mostra de 
les moltes propostes que s’han 
preparat. 
Des de la certesa que la joia no 

és mai igual per a tothom, i que 
malauradament i ha persones 
que viuen moments difícils, us 
desitjo de cor que gaudiu de les 
festes a la vostra manera i de la 
millor manera. Bon Nadal i bon 
Any Nou!
Pilar Puimedon
Alcaldessa d’Olesa de Montserrat

Fem un barri més viu, 
més verd i més florit
Després de molts esforços i mol-
tes col·laboracions hem conclòs la 
fase de plantació de flors d'hivern 
i plantes aromàtiques al llarg del 
carrer Passeig del Progrés.
Aquest projecte ha estat possi-
ble gràcies a la posada en comú 
dels comerciants del carrer (que 
es responsabilitzen del manteni-
ment i del reg dels escocells), dels 
nens i nenes de Barri Jove (que 
van realitzar la primera jornada 
de plantació dels petits jardins), 
famílies del barri (que han col-
laborat en la segona jornada 
de plantació), de la floristeria 
Banqué (que ens ha ajudat amb 
l'obtenció de les plantes), i de 
l'esforç de l'Associació de Veïns 
de La Rambla-Eixample.
Aquest projecte pretenia, entre 
d'altres objectius:
1) Reivindicar la necessitat de 

la cura i el manteniment de 
l'espai públic.

2) La necessitat de renaturalitzar 
els nostres carrers i places en 
els que vivim, absolutament 
asfaltats i encimentats.

3) Reidentificar-nos amb l'espai 
comú i tornar a sentir-lo com 
a propi. 

4) Fer pinya amb veïnat i comer-
ciants, col·laborant amb el 
comerç local. 

5) Fer partícips als joves i a la 
infància per a vincular-los amb 
allà on viuen. 

6) Millorar el confort i l'estètica 
dels carrers.

Aquesta iniciativa, que òbviament 
té una clara connotació simbòlica, 

Correu

de Benestar Social de l’Ajuntament, 
ha engegat l’elaboració d’un estudi  
de les necessitats actuals i de futur 
de la població de persones grans 
del municipi. L’objectiu d’aquest 
estudi és el d’obtenir les dades i 
la informació necessària per tal 
de fer una diagnosi adequada de 
les necessitats i demandes del col-
lectiu de les persones grans per així 
poder adequar les actuacions i polí-
tiques socials a aplicar els propers 
anys a la realitat actual. Perquè 
l’estudi contingui la informació de la 
realitat d’avui en dia, l’Ajuntament 
d’Olesa necessita la col·laboració 
de la ciutadania, ja que es farà una 
enquesta telefònica, durant aquest 
mes de desembre, a 300 perso-
nes majors de 75 anys residents 
a Olesa.
Aquest estudi pretén actualitzar 
el que es va fer el 2005 sobre les 
persones grans d’Olesa per saber 
quines actuacions i serveis s’havien 
de desenvolupar des de l’ajunta-
ment per atendre aquest col·lectiu. 
Arran aquell estudi, per exemple, 
es van posar en marxa el Servei 
d’Atenció Domiciliària (SAD) o el de 
teleassistència. La cap de Serveis 
Socials de l’Ajuntament d’Olesa, 
Margarita Ruiz, ha destacat que 
amb les dades actualitzades es po-
dran adequar les polítiques socials 
que impulsi l’ajuntament a partir 
d’ara.

Sense piscina
L’Ajuntament ha descartat defini-
tivament poder reobrir la piscina 

coberta municipal abans que fina-
litzin les obres del nou edifici de 
vestidors de l’equipament, donat 
l’elevat cost econòmic que suposa-
ria aquesta alternativa, segons va 
informar l’Equip de Govern, durant 
una reunió informativa adreçada 
als usuaris i usuàries de la piscina, 
i que ha aplegat prop d’una quaran-
tena de persones al saló de plens 
de l’Ajuntament.
Després de veure’s obligat a res-
cindir el contracte amb l’empresa 
adjudicatària de les obres per l’in-
compliment en els terminis, l’Ajun-
tament no només ha fet els tràmits 
per adjudicar les obres a una nova 
empresa (que va reprendre els 
treballs a principis d’octubre) sinó 
que també ha estudiat diferents al-
ternatives que permetessin reobrir 
l’equipament entre els mesos de 
gener i febrer encara que les obres 
no estiguessin enllestides. Final-
ment, però, tot i que tècnicament 
seria possible, el cost econòmic 
que suposaria és tan elevat que 
l’Equip de Govern ha considerat 
que no seria “assenyat” destinar 
tants diners per aconseguir salvar 
uns pocs mesos d’una temporada 
d’hivern que ja pràcticament es 
donava per perduda.
Les persones usuàries presents a 
la reunió del passat dilluns 3 de 
desembre han entès les raons do-
nades per l’Equip de Govern, si bé 
han demanat que es vetlli perquè 
aquest cop l’obra pugui finalitzar 
segons els nous terminis previs-
tos.

Això passa al poble (cont.)
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ha comportat la plantació de més 
de 60 flors d'hivern i aromàtiques 
en 15 escocells diferents repartits 
pel carrer. L'èxit inicial del pro-
jecte no pot fer oblidar que ara 
s'inicia una nova fase molt més 
complicada, consistent amb el 
manteniment de les estructures 
protectores i les pròpies plantes. 
Esperem la col·laboració de tot-
hom, la consolidació del projecte 
i l'expansió d'aquest per nous 
carrers del barri.
AV La Rambla-Eixample

Caçadors
Com no abominar dels caçadors i 
el seu rol nefast quan en menys 

d'un minut, amb la mirada gla-
çada de perplexitat, reculls i re-
uneixes a les teves mans un bon 
grapat de cartutxos expel·lits a 
discreció en el cim del turó del 
Serrat!
A mesura que dalt de les me-
ves espatlles s'amunteguen els 
anys, decreix l'ànim d'adhesió a 
aquest món tal com és i minva 
l'afecte per una humanitat que 
no és pas que es precipiti en un 
abisme sinó que n'emergeix i s'hi 
ha habituat indiferent. Davant de 
comportaments incívics i notòri-
ament perniciosos com aquest 
que en resulta de les reiterades i 
enutjoses jornades de cacera, un 

servidor pren plena consciència 
de la necessitat de rebutjar la 
realitat tal com és. 
Sortir a la muntanya a partir de 
la tardor és sinònim d'acabar ple 
a vessar d'una repulsió sense dis-
fressa, pura i tangible. La nàusea 
o directament el vòmit, són l'es-
pasme de rebuig que ens mostra 
que la nostra dignitat continua 
intacte i ens preserva de caure 
dissolts en l'apatia. Quan sóc 
testimoni dels efectes que tenen 
en el nostre entorn les envanides 
desfilades d'escopetes, exhibides 
per uns rostres retips i maculats 
per l'ansietat d'empaitar perdius, 
senglars o qualsevol bèstia que 
no siguin ells mateixos, em pre-
gunto qui ha eximit a aquesta 
gent d'evolucionar. Com una fi-
blada inesperada, a mode d'elegia 
subliminal, em sacseja la certesa 
que sota aquesta parafernàlia 
pseudomilitar, clama en veu bai-
xa la idea que la naturalesa ha 
perpetrat una agressió assassina 
cap a si mateixa permetent l'exis-
tència de l'home.
És tan emètica l’empremta que 
imposen aquesta corrua de de-
predadors abillats amb la canò-
nica vestimenta de camuflatge, 
gairebé sempre complementada 
per les armilles de coloraines que 
els acaba per empolainar vistosa-
ment, que al veure tota una posa-
da en escena tan mediocrement 
"canyí" i pintoresca em costa Déu 
i ajut no excretar gavadals de bilis 

incandescent. Un cop deglutit el 
fàstic, però aïllat indefinidament 
en una esfera de repugnància, 
em trobo embotornat de manera 
violenta pel convenciment que 
aquest món no és pas el que de-
sitjava, no és el que desitjo pel 
meu fill, ni és el món al qual puc 
habituar-me. 
El més trist de tot és que si bé 
les deixalles multicolors d'una 
caterva de talossos anomenats 
caçadors han esdevingut en mi 
una revelació, tot el contrari els 
succeeix a moltes altres persones 
les quals sovintegen el mateix 
espai sollat pels caçaires que jo 
trepitjo, però en el seu cas, per 
efecte d'una obnubilació sobre-
natural, continuen sortint a la 
muntanya sense que res pertorbi 
la seva perspectiva lúdica i el seu 
ànim somrient i festiu; cap misè-
ria aliena pot penetrar l'espai en 
la seva consciència consagrat a 
les pròpies.
J.A.S.

Correu (cont.)
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Poesia guanyadora
Us fem arribar la poesia guanya-
dora del 24è Concurs de Poesia 
organitzat per l’Associació de 
Voluntaris d’Olesa, del Miquel 
Guillamon, sota el títol “Record 
per un company”.

Per qui toquen les campanes?,
sembla més trist el sonar,
cert, ho fan amb més planyença,
Per la mort d’un olesà.

Olesà que estimà el poble
i per lluitar amb afany
escrivint i cercant coses
tan d’avui, com de l’antany.

Mai va ser un conformista,
si un ferm lluitador
que menysprear la injustícia
i bregar sempre amb honor.

Anys i panys, com tots nosaltres,
prengué part a aquest concurs
amb boniques poesies
plenes d’astuts clarobscurs.

Josep Maria Sibina
si avui ens has deixat,
seràs sempre, per nosaltres,
el company més recordat.

Per ell toquen les campanes
per ell toquen amb tristor,
ja que va saber fer poble
amb el cap alt i amor.

Pseudònim: Recordança
Olesa de Montserrat, 23/9/2016

NdelaR: L’obra està dedicada a 
l'historiador olesà Josep Maria 

Sibina mort fa dos anys, i que era 
íntim amic del poeta.

La barraca
Més mostres de com l'empremta 
de l'home incideix en un paisatge 
i com aquesta, lluny de ser dele-
ble, denota i ratifica la submissió 
incondicional de l'entorn a la vo-
luntat humana. Si mai enfileu al 
Turó de la Gronya us topareu amb 
un exemple més d'allò que podem 
anomenar com impertèrrits resi-
dus antropològics. En aquest punt 
concret descobrireu un d'aquests 
elements que nodreixen el pòsit 
de relíquies desnonades del nos-
tre passat rural ara confrontades 
a la colonització per part del bosc 
d'una zona dedicada al cultiu de 
la vinya anys enrere.
Us trobareu, més concretament, 
una barraca ubicada a peu del 
corriol que traça serpentejant i 
enfiladís el trajecte fins el cim 
del turó esmentat. Tota ella ir-
radia un contingut simbòlic de 
decrepitud, de ruïna i d'un mar-
ciment oxidat sobretot pel que fa 
a l'assolat cobert d'uralita que en 
primer terme saluda al caminant.
Immediatament després, ens 
trobem la impertorbable i callada 
barraca, trista, d'un estucat vast 

i una porta tosca, aspre on hi 
perviu un resignat blau escros-
tonat que traspua la negligent 
deixadesa del seu propietari. La 
presència massissa d'aquesta 
arquitectura no evoca pas l'ex-
pressió d'intimitat i aixopluc que 
transmet la noció de refugi sinó 
que només trenca el desori caò-
tic d'un bosc imposat damunt el 
traçat gairebé imperceptible de la 
unitat física d'una vinya desapa-
reguda pentinada aleshores per 
marges i bancals ara esventrats, 
solcats per la pluja.
Jordi Abellán Sastre

El periòdic 08640 no es fa res-
ponsable del contingut de les 
cartes (opinions, comentaris, 
rèpliques i suggeriments d’inte-
rès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es 
reserva 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 edicions. 
Les cartes per a aquesta secció 
s’han de signar amb el nom i 
cognom de l’autor, DNI, telèfon 
i adreça. S’han d’adreçar a l’a/e: 
periodic08640@gmail.com

Correu (cont.)

Casal d’Olesa de Montserrat
Dissabte 15 de desembre de 2018

17:30 h i 19:30 h
Venda d’entrades a El Taller (tardes)

i 1h abans a la taquilla del Casal

FESTIVAL DE DANSA
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•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

C. Arquebisbe Ramon Torrella 16 (Els CLossos), Olesa 
Reserves al Tel. 93 194 41 28 

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

Pl. Catalunya 32 1r 2ª
T. 93 778 97 61

Passeig del Progres, 21 
93 778 19 51
638 84 80 77  
boreanas2011@gmail.com 
www.bore.cat

Fusteria Agudo
Serveis de Fusteria
T. 630 328 967  
olesafusta@hotmail.com

T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
info@jardiart.com
www.jardiart.com

Elisabet Campos
Nº AICAT: 6516
T. 663 606 191
Francesc Macià 168, L1
monurba15@gmail.com

Més de 50 anys al servei 
de la construcció
T. 93 778 12 91 - 93 778 08 66  
suconspa3@suconspa.cat

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

Lluis Puigjaner, 43 A
endolcat.olesa@gmail.com
Tel. 93 515 33 98

Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45
romaquiroma@gmail.com

TERÀPIES NATURALS

Tel: 695 14 16 61

Dinem
Sopem

Ens cuidem

UN MUNT D’ACTIVITATS 
FÍSIC ESPORTIVES 

VINE I PROVA 
C/ Pintor fortuny, 17 - 08640 Olesa de Montserrat 

93/7785071 

harondo2sub@gmail.com 
 

CLUB-GIMNÀS 

Llar

Moda

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23
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Exposicions a la 
Casa de Cultura

Fins al 20 de gener
“Diorames i pessebres”, 
organitzada per l’Associació de 
Pessebristes d’Olesa.

Fins al 10 de febrer
“Esbart olesà: 90 anys 
de dansa”, organitzada per 
l’Esbart Olesà.

“El transport amb energies 
de sang”, organitzada per 
l’Associació Tonis d’Olesa.

Desembre
Dissabte 8
Ballada de sardanes, amb 
la Cobla Vila d’Olesa. A les 12 
hores, a la Plaça de la Sardana. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista i CMO.

Diumenge 9
Concert de Nadal, amb la 
Cobla Vila d’Olesa. Obres 
de Ricard Viladesau, amb 
motiu del centenari del seu 
naixement. Lliurament de la 
Medalla al Mèrit Sardanista a 
Rossi Hita i Carles Silvestre. 
A les 18 hores, al teatre El 
Casal. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

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

Dilluns 10
Hora del conte per a nadons 
(de 12 a 24 mesos): “La lluna 
a la finestra”, amb Sherezade 
Bardagí. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 13
Manualitats de Nadal, 
adreçat a infants de 24 a 
36 mesos. A les 17 hores, a 
la llar d’infants La Baldufa. 
Organització: Ajuntament.

Cafè Tertúlia “Dones que 
parlen de dones”. A les 18 
hores, a Ca l’Orio/La Teixidora. 
Organització: Ajuntament.

Taller de decoració de 
festes, a càrrec de Maria 
Àngels Garcia. A les 18 hores, 
a la Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Associació 
Ariadna.

Divendres 14
Hora del conte, amb Santi 
Rovira (recomanada a partir 
de 4 anys). A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Dissabte 15
Storytime: hora del conte en 
anglès, per a nens i nenes de 
3 a 8 anys. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Club de lectura “Llegim el 
teatre”, conduït per l’Espe 
Piñero. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Anem d’excursió amb la 
Cadira Joëlette, sortida 
inclusiva per l’entorn natural. 
De 10 a 13 hores, sortida 
des de la Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Fira de Nadal: exposició 
i venda d’artesania i 
de productes de Nadal, 
actuacions, tallers i un munt 
de sorpreses! Cantades de la 
coral de l’EMM, de la coral de 
l’AMPA de l’EMM i de la coral 
de l’AVO. Cercavila amb músics 

cap a la Casa de Cultura. De 
10 a 22 hores, a la Plaça de 
les Fonts, placeta Joan Povill, 
carrers Alfons Sala i Salvador 
Casas. Organització: AV Casc 
Antic.

Acte solidari per a la 
Marató de TV3: “Vine a 
fer-te una selfie amb els 
Gegants i Capgrossos!”. De 
10 a 20 hores, a la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Associació de Gegants d’Olesa.

Vine a fer cagar el Tió 
Gegant! Animació infantil 
i molta, molta festa! A les 
12 hores, a la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

VII Open de Bloc, concurs 
de boulder. De 16 a 21 hores, 
a l’UEC. Organització: UEC 
Olesa.

Inauguració de l’exposició 
“Diorames i pessebres”. 
A les 18:30 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: 
Associació de Pessebristes 
d’Olesa.

Visita guiada i musicada “El 
pessebre de l’olivera”. A les 
19 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Associació de 
Pessebristes d’Olesa.

Diumenge 16
3a Marxa a peu fins al 
Monestir de Montserrat, 
pel Dia internacional de les 
muntanyes. Sortida: a les 
7:30 hores, des de la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

Concert de l’Orquestra 
Simfònica del Vallès: “Una 
galàxia de músiques”. A les 

18 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Comunitat Minera 
Olesana.

Dilluns 17
Va de concert! Formacions. 
A les 20 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Dimecres 19
“Parlem amb Marc Artigau”, 
col·laborador de RAC1, 
escriptor i dramaturg. A les 18 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 20
Concert de Nadal. A les 
19 hores, a la Parròquia. 
Organització: Escola Municipal 
de Música.

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

Divendres 21
Club de lectura general, 
conduït per Maria Montoriol. A 
les 18:30 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 22
Introducció als escacs, per a 
nens i nenes a partir de 6 anys. 
A les 11 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Club d’Escacs 
Olesa.

Concert de Nadal, a les 17 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: New Horizons 
Acadèmie.

Desfilada de Santa Claus, 
que amb el seu seguici, 
recollirà les cartes (lliurades als 
comerços locals des de l’1 de 
desembre), en un recorregut 
pels carrers d’Olesa. A les 18 
hores, des de la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 

L’agenda de desembre '18 i gener 2019
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L’agenda de desembre '18 i gener 2019
Associació de Botiguers i 
Comerciants d’Olesa i Mercat 
Municipal.

Escorxador Xics, amb 
inflables, jocs i tallers 
nadalencs. D’11 a 13:30 i de 
16 a 20 hores, a l’Escorxador. 
Organització: Ajuntament.

Diumenge 23
49a Pujada del pessebre 
a la Creu de Saba. Sortida: 
a les 8 hores des de l’UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Passeig per conèixer la 
vegetació urbana: “Quins 
són els arbres de les nostres 
places i carrers?”. Sortida: 
a les 11 hores des de la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Concert de Nadal. A les 
18:30 hores, a la Parròquia. 
Organització: Associació Amics 
de l’Orgue i de les Arts.

Escorxador Xics, amb 
inflables, jocs i tallers 
nadalencs. D’11 a 13:30 i de 
16 a 20 hores, a l’Escorxador. 
Organització: Ajuntament.

Dimarts 25
Representació “Els 
pastorets”. A les 18:30 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Dimecres 26
Representació “Els 
pastorets”. A les 18:30 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Dissabte 29
Torneig Solidari de Futbol 
Sala 2018, amb recollida 
d’aliments per a l’AIC 
Voluntariat Vicencià. A partir de 

les 9 hores, al pavelló Salvador 
Boada. Organització: Futbol 
Sala Olesa.

Concert de Nadal de la Coral 
Records. A les 17 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Associació Voluntaris Olesa.

Diumenge 30
Patge Viu-Viu. A les 12 
hores, al teatre La Passió. 
Organització: Ajuntament.

Representació “Els 
pastorets”. A les 18:30 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Concert vermut amb “Pirata 
Zapata Festival”. A les 12 
hores, al teatre El Casal.

Dilluns 31
“L’home dels nassos”, 
passejada pels carrers de 
la vila. A partir de les 10:30 
hores. Organització: Associació 
de Gegants d’Olesa.

Campanades 2019, 
benvinguda al nou any amb 
música, focs artificials i 
llum. Obsequi d’una bengala 
als assistents per il·luminar 
l’hora dels adéus. A partir 
de les 23:45 hores, a la 
Plaça Nova. Organització: 
Ajuntament.

 Gener
Dimarts 1
Gran festa de cap d’any, 
amb els èxits del moment 
pels dj’s Albert González i 
Joan Blanchadell. Des de 
l’1, al pavelló Sant Bernat. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 4
Campanya del somriure, cap 
infant sense joguina: recollida 
de joguines. De 10 a 13 i de 16 
a 20 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Campanya del 
somriure.

Dissabte 5
Campanya del somriure, cap 
infant sense joguina: recollida 
de joguines. De 10 a 13 i de 16 
a 20 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Campanya del 
somriure.

Arribada de S.M. els Reis 
d’Orient i tradicional 
cavalcada. Recorregut: 
Estació, carrer Pau Casals, 
avinguda Francesc Macià, 
carrers Amadeu Paltor, 
Argelines, Anselm Clavé, Jacint 
Verdaguer, avinguda Francesc 
Macià i Plaça Catalunya. En 
cas de pluja, els Reis arribaran 
al teatre de La Passió a les 
18.30 hores. Organització: 
Ajuntament i entitats d’Olesa.

Diumenge 6
Representació “Els 
pastorets”. A les 18:30 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Dimecres 9
Club de lectura infantil 
“Menjallibres”. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 10
Cafè tertúlia: Dones que 
parlen de dones. A les 18 
hores, a Ca l’Oriol-La Teixidora. 
Organització: Ajuntament.

Dissabte 12
Storytime for babies: hora 
del conte en anglès per a nens 
i nenes d’1 i 2 anys. A les 12 
hores, a la Biblioteca.

Concert de Reis. Poema 
de Nadal, de Josep Maria de 
Sagarra, per la Coral de Santa 
Maria. A les 20 hores, a la 
Parròquia.

Diumenge 13
Baixada del pessebre de la 
Creu de Saba. Sortida: UEC, a 
les 8 hores. Organització: UEC 
Olesa.

Descoberta del patrimoni 
preindustrial del nostre 
entorn natural, forns 
de calç de la Roureda i 
l’antiga explotació de guix 
del Puig Cendrós. Sortida: 
pavelló Salvador Boada, a 
les 9:30 hores. Organització: 
Ajuntament i CMRO.

Ballada de sardanes amb 
la Cobla Ciutat de Cornellà. 
A les 18 hores, a l’UEC. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Representació “Els 
pastorets”. A les 18:30 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Divendres 18
Hora del conte, amb Ferran 
Martín (recomanada a partir 
de 4 anys). A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Club de lectura: “Llegir 
Proust”. A les 19 hores, a 
la Biblioteca. Organització: 
OlesaAteneu.

Dissabte 19
Sortida inclusiva per 
l’entorn natural: “Anem al 
riu amb la Cadira Joëlette”. 
Sortida: Plaça Fèlix Figueres 
i Aragay, a les 10 hores. 
Organització: Ajuntament.
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Club de lectura: “Llegim el 
teatre”, conduït per l’Espe 
Piñero. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Diumenge 20
Espectacle familiar de 
titelles: “La faula de la 
guineu”, amb “Los titiriteros 
de Binéfar”. A les 17:30 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
La Xarxa Olesa.

Dimarts 22
Òpera en directe: “La dama 
de picas”. A les 19:30 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural.

Dimecres 23
Club de lectura infantil 
“Menjallibres”. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 24
Va de concert! Combos 
adults. A les 20 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Divendres 25
Tastets del món: tastet 
gastronòmic “Diversitat 
al caliu”. A les 18 hores, 
al local social de l’AV La 
Central-Olivera. Organització: 
Ajuntament.

Club de lectura general, 
conduït per Maria Montoriol. A 
les 18:30 hores, a la Biblioteca.

Conferència “La Puda, 
un balneari als peus de 
Montserrat”, a càrrec 
de Joanna Llordella. A les 
19 hores, a la Biblioteca. 
Organització: CECSCAT.

Dissabte 26
Presentació de la temporada 
sardanista 2019: “Camins del 
Paradís”, espectacle poètic i 
musical sobre l’obra i vida de 
Jacint Verdaguer, amb Valentí 
Maimó. A les 18 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Introducció als escacs, per a 
nens i nenes a partir de 6 anys. 
A les 11 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Club d’Escacs 
Olesa.

Diumenge 27
Excursió i debat per l’entorn 
de Can Llimona, per la 
commemoració del Dia Mundial 
de l’Educació Ambiental. 
Sortida: Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay, a les 9:30 hores. 
Organització: Ajuntament.

Activitats familiars, per 
la commemoració del Dia 
Escolar de la No-Violència 
(DENIP). A les 10:30 hores, 
a la Plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.

Òpera i Lied a cavall entre 
el segle XIX i XX. A la Casa 
de Cultura. Organització: 
Associació Amics de l’Orgue i 
de les Arts.

Dimarts 29
Xic session. A les 19 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal 
de Música. 

Dimecres 30
Xic session. A les 19 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal 
de Música. 

Ruta de pessebres

Pessebres que podeu visitar 
durant aquestes festes

•	 Ajuntament	d’Olesa	de	
Montserrat, Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay, s/n.

•	 Albert	i	Sònia	(Cal	Redolat),	
c/Església, 30.

•	 Assegurances	Paula,	c/
Coscoll, 26.

•	 Assessoria	Parent,	Plaça	
Catalunya, 23.

•	 Biblioteca	Santa	Oliva,	c/
Salvador Casas, 28.

•	 Cal	Baldiró,	Passatge	Font	de	
Can Solé, 6.

•	 Cal	Boter,	c/Coscoll,	6-8.
•	 Cal	Caspe,	c/Salvador	Casas,	

33-37.
•	 Cal	Rapissa,	c/Ample,	25.
•	 Comunitat	Minera	Olesana,	c/

Alfons Sala, 42.
•	 Edifici	dels	Safaretjos,	c/

Salvador Casas, 3.
•	 Emili	Cascante	Ferrer,	c/

Argelines, 8.
•	 Esplai	d’Avis	d’Olesa,	Parc	

Municipal.
•	 Estudi	Fotogràfic	Pere	

Grimau, Passeig del Progrés, 
35.

•	 Eugenio	Moreno,	c/Pau	
Casals, 26.

•	 Exposició	de	diorames	a	la	
Casa de Cultura, c/Salvador 
Casas, 26

•	 Farmàcia	Abeleira,	c/Colom,	
93.

•	 Ferreteria	Ricard	Vila,	Plaça	
Catalunya, 49.

•	 Ferreteria	Scorpio,	c/
Ferrocarrils Catalans, 15.

•	 Floristeria	Arrels,	c/Església,	
22.

•	 Floristeria	Rosa	d’Abril,	c/
Colom, 109.

•	 Forn	López,	Passeig	del	

L’agenda de desembre '18 i gener 2019
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Progrés, 59.

•	 Gasol	de	cuines,	avinguda	
Francesc Macià, 170.

•	 IFAMSA	SL,	Plaça	Catalunya,	
14.

•	 J.	Parent	Advocats,	c/Anselm	
Clavé, 146.

•	 La	Botiga	de	la	Rambla,	
Rambla Catalunya, 40.

•	 La	Vermuteria,	c/Església,	27.
•	 Lilia,	c/Anselm	Clavé,	90-92.
•	 Macolsa,	Carretera	de	la	

Puda, s/n.
•	 Mercat	Municipal,	Plaça	

Catalunya.
•	 Nova	imatge,	Plaça	Fèlix	

Figueras i Aragay, s/n.
•	 Papereria	Núria,	c/Salvador	

Casas, 4-6.
•	 Parròquia	Santa	Maria,	Plaça	

Nova.
•	 Pastisseria	Magda,	Rambla	

Catalunya, 18.
•	 Pastisseria	Perarnau,	c/

Salvador Casas, 31.
•	 PCs	A	Punt,	c/Sant	Salvador,	

8b.
•	 Pessebre	de	l’Olivera.	

Miquel Grima i Associació de 
Pessebristes, Parc Municipal.

•	 Pessebre	del	carrer	de	Fora,	
c/Argelines, 51-53.

•	 Plats	Cuinats	Can	Miquel,	
Plaça Catalunya, 34.

•	 Punt	33,	c/Lluís	Puigjaner,	
33.

•	 Punt	Creatiu	Eva	Fernández,	

c/Salvador Casas, 19.
•	 Residència	Ntra.	Sra.	de	

Montserrat, c/Colom, 149.
•	 Residència	Santa	Oliva,	c/

Argelines, 137.
•	 Teatre	de	La	Passió,	Plaça	de	

l’Oli.
•	 Tella	Teixits,	Plaça	de	les	

Fonts, 6.
•	 Topcyser	Interiorisme,	c/

Jaume de Viver, 5.
•	 Vidrieria	Sibina,	c/Alfons	

Sala, 39.
•	 Vista	Òptica,	c/Anselm	Clavé,	

150.

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



0864018

Empreses, entitats  i serveis

50è aniversari
Aquest mes de desembre la 
Papereria Llibreria Núria d’Olesa 
de Montserrat celebra que fa 
50 anys que va obrir les seves 
portes al públic.
Moltes coses han passat en 
aquest viatge de 50 anys d’his-
tòria que comença venent diaris 
rere un taulell del carrer Coscoll, 
tantes com per omplir més de 
18.000 portades de diari i fer-
les arribar a les llars dels veïns 
i veïnes d’Olesa: hem trepitjat 
la lluna, hem vist caure una 
dictadura i les primeres elec-
cions democràtiques, hem fet 
arribar als olesans la caiguda 
del mur de Berlín, la mort de la 
Lady Di, hem encès la flama de 
Barcelona ‘92, la caiguda de les 
torres bessones i els fets de l’1 
d’octubre de 2017.

Durant aquests 50 anys, tam-
bé ha canviat la manera de 
treballar, hem viscut el pas de 
l’era analògica i/o manual a la 
digital, amb la implantació de 
la informàtica i l’expansió del 
mercat digital a través d’Inter-
net i les xarxes socials. Hem 
creuat el riu per obrir una seu 
a Esparreguera i cada dia arri-
bem a bona part dels municipis 
veïns per fer arribar els nostres 
productes a empreses, escoles 
o institucions. Estem preparats 
per afrontar els nous reptes, 
buscant altres canals de venta 
per oferir la màxima comoditat i 
servei al client. Estem a punt per 
servir-vos 50 anys més. Moltes 
gràcies per la vostra confiança!
L’equip de la Papereria Núria

Roda Roda
Aquest curs 2018-19 l’Esco-
la Bressol Roda Roda celebra 
el seu desè aniversari. Amb 
aquestes línies tot el seu equip 
humà vol manifestar el seu 
més sincer agraïment a totes 
les famílies que han dipositat 
la seva confiança en la nostra 
escola durant tot aquest temps. 
Gràcies per haver-nos deixat 
acompanyar-vos en l’educació 
dels vostres fills i filles, veure’ls 
créixer ha estat i és un regal 

per a totes nosaltres. L’èxit no-
més s’aconsegueix a través del 
treball en equip, la dedicació i 
l’obstinació. Gràcies a totes les 
educadores que formen part de 
la Roda Roda per la feina que feu 
dia a dia, gràcies per la vostra 
humanitat, entrega i disposició. 
La Roda Roda s’ha fet gran grà-
cies a les grans persones que 
formen part d’ella. 
Gràcies per fer que la Roda Roda 
continuï “rodant” i aprofitem 
per desitjar a tots els lectors i 
lectores del 08640, unes bones 
festes i un feliç any 2019!
Escola bressol Roda Roda

Insígnies
El passat 2 de desembre la UEC 
ha homenatjat a socis i sòcies 
pel seu suport a l’entitat que de 
la mà del seu president, Felip 
Carreras, ha lliurat la Insígnia de 
plata a Miquel Àngel Parent (que 
ha excusat la seva assistència) 
i la insígnia d'or a Fermí Prat i a 
Olga Solà Rivera.

Tattoos i piercings
El proper dissabte 15 de desem-
bre, a partir de les 17 hores i 
amb un pica-pica, obrirà un nou 
estudi de tatuatges i piercings a 
Olesa. Es tracta de “Black lion” 
i estarà a càrrec d’Ana Rubio, 

que ofereix tot tipus de tattoos 
(menys els de “realisme”) i pier-
cings des de 25 euros. Està al 
carrer Escorxador, 18 i el telèfon 
per a demanar dia i hora és el 
665 559 379. Enhorabona!

Jornada empresarial
Olesa acollirà la cloenda de la 
cinquena edició del projecte 
“Fem Xarxa, Fem Empresa” 
amb una jornada de networ-
king empresarial que debatrà 
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sobre la transformació digital i 
la indústria 4.0. Serà el proper 
dijous 13 de desembre, i a part 
dels vuit municipis del Baix 
Llobregat Nord que participen 
al projecte,  comptarà amb la 
presència d’uns 150 empresa-
ris de diferents sectors, entre 
startups, autònoms, micropimes 
i mitjanes empreses de la zona. 
Aquesta jornada de treball gira-
rà al voltant de com s’enfoca la 
quarta revolució industrial i les 
transformacions que represen-
tarà per a institucions, empre-
saris i formadors. Es tractarà 
sobre quins ajuts i propostes 
plantegen les administracions i 
com s’adapten a aquests canvis 
els petits i mitjans empresaris i 
les startups i autònoms.  “Les 
empreses tenen el repte de 
com actualitzar-se i adaptar-se 
i convertir les seve plantilles 
de treballadors, on necessàri-
ament han de tenir persones 
més formades, i això no vol dir 
reducció de les plantilles, però 
sí reconversió” va explicar el cap 
del servei de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament d’Olesa, 
Vicenç Tur.
Aquesta és la primera vegada 
que Olesa acull aquesta jornada 
empresarial que servirà tant per 
promocionar el projecte “Fem 
Xarxa Fem empresa”, donar a 
conèixer els serveis d’asses-
sorament de l’Ajuntament i 
fer una forta aposta pel teixit 
empresarial convidat, on hi ha 

participants de sectors estratè-
gics amb forta presència local.

Santa Claus
L’Associació Olesa Comerç i el 
Mercat Municipal han llançat la 
Campanya de Nadal amb la no-
vetat de que tots els comerços 
associats i parades del Mercat 
entregaran als seus clients les 
cartes oficials de Santa Claus 
per a que els més petits es-
criguin els regals que desitgin. 
D’aquesta manera, els botiguers 
olesans aposten per fer poble i 
Nadal, dins d’un ambient festiu 
i amb molta il·lusió.
El dissabte 22 a partir de les 18 
hores, Santa Claus desfilarà en 
carrossa i recollirà les cartes en 
persona, al temps que caurà una 
pluja de caramels. 

150 anys en un llibre
La Comunitat Minera Olesana 
ha presentat el volum “Recull 
històric de l’aigua d'Olesa. 150 
anys de la fundació de la Socie-
dad Minera Olesanesa” que ex-
plica el relat d'un segle i mig de 
vida d'aigua potable a Olesa de 
Montserrat. Un treball del qual 
n'és autor el desaparegut Jaume 
Morera, qui va rebre paraules 
d'agraïment de tots els ponents.
La sala d'actes de la Minera es 
va omplir de gom a gom el pas-
sat divendres 23 de novembre 
per participar en la presentació 
del llibre. A l'inici, Miquel Guilla-
mon, autor de nombroses col-
laboracions fotogràfiques amb 
la Minera, va ser homenatjat per 
la seva contribució.
A la presentació, el president de 

la cooperativa, Joan Arèvalo va 
explicar, quan el contingut del 
llibre, que “és un recull fantàstic 
d'aquests segle i mig on es pot 
trobar una part dedicada a la 
història, una crònica dels anys 
de cooperativa i una miscel·lània 
d'informacions, documents i 
altres materials de l'any 1989 
fins al 2017 l'any. Un treball 
laboriós i de formiga que es va 
demanar amb en Jaume Morera 
i que mentre va viure, va fer 
amb molta passió. L'encàrrec 
d'aquest volum històric de la 
fundació va ser per en Jaume 
Morera, qui ho va agafar com un 
repte personal, i tal com va ex-
plicar emocionat el seu fill, "va 
ser el mestre d'obres d'aquest 
treball que el va començar el 
pare, i després de la seva mort, 
vaig continuar jo amb la col-
laboració de moltes persones". 
La proposta inicial de la Minera 
era reordenar tot el material que 
es disposava per fer l'arxiu que 
finalment es va transformar en 
un llibre, tal com va destacar el 
fill de l'autor.
Al seu torn, el regidor de Cul-
tura de l’Ajuntament, Xavier 
Rota, va manifestar davant de 
la sorpresa de l’auditori, que a 
diferència del que es pot pen-
sar, “l'etimologia de la paraula 
Olesa no ve d'oli, sinó que ve 
d'aigua”. També va explicar que 
la Minera promou cultura creant 
cultura i finalment va destacar la 
tasca generosa que va fer Jau-
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me Morera en l'edició d'aquest 
exemplar.
Al final de l'acte de presentació 
del volum de la CMO, el nombrós 
públic que va participar, en con-
cret els socis de la Cooperativa, 
van recollir gratuïtament un 
exemplar del llibre.

Mestre artesà
El passat 22 de novembre, el 
pastisser olesà Eloi Janè Juanós 
(Pastisseria Magda) va rebre el 
diploma de Mestre Artesà Ali-
mentari, on es destaca que ha 
estat “molt atent a les innovaci-
ons en el món de la pastisseria, 
sense oblidar la qualitat de les 
matèries primeres i la tradició”.
Als 16 anys va començar a tre-
ballar els caps de setmana, a la 
pastisseria de la seva família. 
Quan va acabar el servei militar 
va començar a treballar en di-
versos obradors de Barcelona i 
a les pastisseries Sanahuja, Bo-
nastre i Gurrera de Barcelona.
Durant aquests temps com ple-
mentava aquesta pràctica amb 
la realització de diferents cursos 
d’especialització de pastisseria 
salada i dolça i tot tipus de mo-
nogràfics específics a l’Escola 

de Pastisseria del Gremi de 
Barcelona.
Actualment és responsable, amb 
el seu germà Miquel, de la Pas-
tisseria Magda i el cap d’obrador 
d’aquesta, seguint les receptes 
de la tradició catalana apreses 
del seu pare, el qual va portar 
a Olesa la tradició de menjar el 
tortell de Reis, ara fa 50 anys. 
A la seva vila participa activa-
ment en tot tipus d’esdeveni-
ments locals relacionats amb la 
seva professió.

“Selfie” amb 
els Gegants
Aprofitant que és la Fira de 
Nadal amb parades i picada de 
Caga Tió Gegant, el dia 15 de 
desembre i durant tot el dia, 
hem organitzat una activitat per 
a recaptar fons i donar-los per 
La Marató 2018 de TV3, aquest 
any dedicada per segona vegada 
al càncer. Estarem a la plaça 
Fèlix Figueras i Aragay davant 
de l’Ajuntament. Plantarem 
els quatre Gegants i portarem 
forces Capgrossos, per poder 
veure'ls de prop, tocar-los, pro-
var-los i sobretot fer-se una foto 
ben xula! Ah, i tampoc faltaran 
les gralles i tambors! No hi falteu 
i sobretot que Olesa de Mont-
serrat, faci una bona aportació 
a la causa!

Per altra banda, voleu veure 
un home amb tants nassos 
com dies té l’any? Doncs això 
és possible només el dia 31 de 

desembre. Veniu grans i petits 
a les 11 hores a la plaça de les 
Fonts a gaudir d’aquesta tradició 
ancestral. L’home dels nassos 
estarà molt content si veniu a 
saludar-lo i ens acompanyeu du-
rant tot el cercavila, així podrem 
dir adéu l’any amb alegria.
Gegants d’Olesa

Calendari Solidari 2019
El passat divendres 23 de no-
vembre es va presentar oficial-
ment el Calendari Solidari 2019 
de l’Associació Santa Oliva i pro-
duït pel periòdic 08640. A l’acte, 
al local social de l’entitat al Parc 
de l’Estatut es van presentar 
les fotografies que componen 
aquesta edició, amb l’eix dels 
vincles, seguint la línia de l’any 
passat. Els calendaris ja estan 
a la venda en diferents llocs 
del poble i els diners recaptats 
per la venda seran destinats a 
l’Associació.

Robòtica al Ferrà
L’escola Ferrà i Esteve ha acon-
seguit una dotació d’equips d’in-
formàtica i robótica per part del 
Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat, a partir del 
projecte Pla TAC. El material 
arribarà a l’escola cap a finals 
de febrer i permetrà ampliar 
l’actual equipament en robótica 
i informática.
Segons el director de l’establi-
ment, Rossend Aguilera “El curs 
passat vam revisar i actualitzar 
el pla TAC (Tecnologies d’Apre-

nentatge i Comunicació) de la 
nostra escola. Per la seva banda 
el Departament d’Ensenyament 
va dur a terme la renovació de 
tota la xarxa LAN per facilitar 
l’accés a internet i comunica-
cions. Aquests eren els dos 
requisits imprescindibles per a 
poder participar a la dotació del 
Pla TAC que aquest curs s’inicia. 
El nostre centre ha estat esco-
llit conjuntament amb altres 5 
centres del Baix Llobregat (50 
centres a tot Catalunya) com 
a centre pilot en l’impuls de la 
transformació digital dels cen-
tres educatius”.
Aguilera va explicar que “se’ns 
ha assignat una dotació impor-
tant de recursos tecnològics per 
a transformar les metodologies i 
entorns d’aprenentatge conven-
cionals i millorar l’aprenentatge 
dels alumnes en competència 
digital”.
L’escola Ferrà ofereix als seus 
alumnes clases de Robòtica i 
Informàtica des de P3 fins a 6º, 
amb l’intenció d’aprendre amb 
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Entrevistem a...

... Marc Rafa, president de 
l’Associació de Concessio-
naris del Mercat Municipal.

P: Quines expectatives en 
teniu amb aquesta Campa-
nya de Nadal que enceteu?
R: A nivell de servei és evident 
que el Nadal és el moment de 
l’any on més volum de feina en 
tenim. Als clients habituals se’ls 
sumen aquells clients que ve-
nen de forma més esporàdica 
buscant productes específics 
per aquests dies on tots po-

sem especial atenció a la taula. 
Serà una bona campanya i és 
en aquest sentit que estem 
treballant.

P: Quines seran les nove-
tats?
R: Encara no us les podem 
desvetllar, tot just les estem 
acabant de tancar aquests dies. 
Per aquest motiu, convidem 
a tothom a estar alerta a les 
xarxes socials del Mercat (Fa-
cebook i Instagram) i sobretot 
a viure-ho en primera persona.

P: La licitació de noves pa-
rades, els nous horaris i la 
implicació de l’Ajuntament, 
li donen nous aires al Mer-
cat?
R: Sí. Aquest mes de desembre 
s’obre un procés de licitació per 
a les parades que actualment 
estan tancades. Ara és el mo-
ment per als interessats en 
obrir una botiga al Mercat ho 
facin. Per altra banda, i fruit 
d’aquest procés de licitació, es 
preveu pel primer trimestre de 

l’any vinent un creixement en 
varis sectors.
La col·laboració amb el Depar-
tament de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament ha estat clau 
per avançar en una nova asso-
ciació i poder treballar plegats 
d’una manera coordinada i 
eficaç.
Pel que fa als horaris, s’han 
intentat adequar per poder 
oferir un millor servei. Ara les 
tardes que el Mercat està obert 
(dimarts, dijous i divendres) ja 
es pot comprar fins a les 20:30 
hores.

P: Quin és el diferencial del 
Mercat? Què li ofereix el 
Mercat als olesans i olesa-
nes?
R: El principal punt fort del 
Mercat és l’atenció que oferim. 
Conèixer els nostres productes 
i els nostres clients és la millor 
combinació possible.

P: Des del Mercat, heu pen-
sat en oferir enviaments a 
domicili?

R: Els enviaments a domicili 
s’han fet sempre a nivell par-
ticular des de cada parada. És 
cert que els serveis a domicili 
centralitzats son molt més 
eficients i permeten al client 
comprar a vàries botigues al-
hora. A més, existeixen molts 
casos d’èxit en servei a domicili 
centralitzat. Ara per ara, l’as-
sociació està assolint la madu-
resa necessària per afrontar 
projectes com aquest que de 
ben segur serà un dels propers 
que podria ocupar-nos.

P: Com us plantegeu l’any 
2019?
R:  Amb moltes ganes!! Des de 
l’Associació estem treballant en 
nous projectes per aquest pro-
per 2019 que el que busquen 
és acostar el Mercat a tothom 
donant la possibilitat d’apren-
dre, fer-hi activitats i viure-hi 
experiències noves.

Empreses, entitats  i serveis (cont.)
les tecnologies i també utilizar 
les tecnologies per aprendre. 
Enhorabona!

Català
Fins al 21 de desembre esta-
rà oberta la inscripció per als 
cursos de Català per adults, 
organitzats pel Servei de Català. 
L’horari és de dilluns a diven-
dres, de 10 a 13 i de 17 a 19:30 
hores.

Povill es suma  
a Creixen
Creixen Educació, amplia la seva 
xarxa d’escoles amb la incor-
poració de l’Escola Povill, que 
donarà continuïtat al projecte 

educatiu que el centre té amb 
les famílies i el seu equip de 
professionals.
Fundada l’any 1934, Escola Po-
vill compta amb un equip de 64 
professionals que atenen 649 
alumnes d’educació infantil, pri-
mària i ESO. Amb la incorporació 
a Creixen Educació, Escola Povill 

aposta per una organització 
sense ànim de lucre i amb la 
cooperació com a model d’or-
ganització, reforçant la qualitat 
educativa i la innovació com a 
eixos principals i buscant si-
nergies amb la resta d’escoles 
Creixen. Alhora entronca amb 
els trets d’identitat de Crei-
xen Educació: personalitzada, 
compromesa, responsable, co-
operativa, innovadora, ciència, 
projecte lingüístic, saludable i 
escola oberta.
Creixen Educació és una coope-
rativa de segon grau formada 
per tres cooperatives catalanes: 
Escola Sant Gervasi, Suara 
i Abacus. Les tres acumulen 
anys d’experiència al sector de 

l’ensenyament i de l’educació 
a Catalunya. Creixen Educació 
treballa en xarxa amb el conjunt 
de l’escola cooperativa catalana 
a través de la Federació de Co-
operatives d’Ensenyament de 
Catalunya, per construir el mo-
del educatiu que està demanant 
la societat.
Amb la incorporació d’Escola 
Povill, la xarxa d’escoles de 
Creixen Educació es consolida 
amb tres centres: juntament 
amb l’escola Goar de Viladecans 
(Baix Llobregat) i l’escola Cultu-
ra Pràctica de Terrassa (Vallès 
Occidental) sumen un total de 
6 línies, que apleguen més de 
2.000 alumnes i més de 200 
professionals.
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Entrevista amb…
...Miquel Esparbé i Esteve, 
l’home més gran d’Olesa

“No hi ha cap 
secret per 

arribar als 106 anys”
L’entrevista estava pactada a casa 
seva, una tarda amb pronòstic de 
pluges, però al Miquel això tant li 
feia. Amb la companyia de les se-
ves filles, Antònia i Montserrat, en 
Miquel va explicar anècdotes de la 
seva vida, les seves vivències, la 
seva afició per la poesia i va refle-
xionar sobre els 106 anys que ha 
complert fa uns dies. “Sortiré al diari 
d’Olesa? Ah, molt bé, m’agrada molt 
llegir-vos...”

Miquel Esparbé i Esteve va néixer a Manresa, el 30 de novembre 
de 1912. Amb 11 anys va quedar orfe de pare (pianista i composi-
tor), per aquestes  circumstàncies la mare el va posar a treballar 
de grum en el Casino de Manresa.
Una mica més gran, va treballar a l’hostaleria recorrent diferents 
establiments, com el balneari de Vallfogona de Riucorb; després 
es va traslladar a Barcelona més precisament, a l’ Hotel Regina. 
Amb 20 anys es va quedar sense mare i tot just complerts els 
21, el van destinar a Toledo per complir amb el servei militar: ja 
no deixà l'uniforme fins acabada la Guerra Civil. Amb 24 anys, al 
front, va perdre la visió d’ un ull.

P: Quin és el secret per viure tants anys?
R: No hi ha cap secret aquí, la vida no la manem nosaltres, la 
manen de l’altre món. Faig una vida normal, no tinc vicis, no he 
fumat, no he begut i he menjat el just i necessari per viure.

P: Molt bé, però no molts hi arriben als 106 anys com vostè.
R: És la providència, la vida és un misteri, he procurat cuidar-me, 
no abusar de res, em sento una persona normal, n’hi  ha molts 
que passen dels 100 anys, però no sé com he arribat a aquesta 
edat. És un misteri, nosaltres no podem disposar. 

En Miquel no camina massa però encara es força autònom. Cada 
dia llegeix la premsa i li agrada molt mantenir els horaris. Pràc-
ticament, no surt al carrer, l’últim cop, va ser per al lliurament 
dels premis del Concurs de Poesia, organitzat per l’Associació de 
Voluntaris d’Olesa, on va rebre el 2on premi per la poesia “La 
Sardana”.

P: Explica’m la teva afició per la poesia.
R: La meva afició va començar als anys 60 fent versos d’aniver-
saris i felicitacions a la família, a vegades fent-los petites biogra-
fies en vers. 
Sempre m’ha agradat que els versos rimessin.

L’any 1992, quan vaig fer els 80 anys, la meva família em va ob-
sequiar amb un recull de les meves poesies.
No havia participat mai en cap concurs i fa uns 14 anys em vàrem 
proposar de presentar-me al X Concurs de Poesia (organitzat per 
l’AVO), una experiència nova per a mi. Em van donar el premi 
del jurat popular pel poema “El Monestir de Montserrat” i des de 
d’aleshores, he participat cada any. Això m’ha incentivat a man-
tenir la il·lusió any rere any.

“La vida és un gran misteri”
Els fets traumàtics de la guerra i la pèrdua de la visió varen mar-
car la vida d’en Miquel. Acabada la Guerra Civil va començar a 
treballar a les oficines de la companyia de la llum FECSA fins a la 
seva jubilació.
L’any 1946 es va casar amb una olesana, la Caterina de “Cal Bià”, 
amb la que varen tenir tres fills, Antònia (70), Salvador (69) i 
Montserrat (61), que li han donat 7 néts i 5 besnéts.

“Només em penedeixo de la guerra”
P: Com t’inspires per a escriure poesies?
R: No hi cap misteri, a vegades em sorgeix un tema i em poso a 
escriure. 

Mai ha escrit a l’ordinador, sempre a ma o a la tradicional” Oli-
vetti”. De jove li agradava molt anar a ballar. També escoltar 
concerts al Palau de la Música. No ha sigut gens viatger, però no 
perquè no li agradés, sinó per les circumstàncies de l’època. En 
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Entrevista amb… (cont.)

Miquel és de caràcter reservat, molt polit, i un pel presumit. Les 
seves filles destaquen que ha sigut una persona ordenada, res-
ponsable, treballadora i molt diligent.

P: Què és la vida per a vostè?
R: Això si que no t’ho puc respondre, senzillament no ho sé, no sé 
contestar-te això, només dir-te que és un gran misteri.

Fa quinze anys que viu a Olesa, a una encantadora casa al Casc 

Antic. Aquest sagitari està molt ben cuidat per les seves filles, 
que expliquen que fins als 100 anys va ser molt autònom però 
malauradament una caiguda precisament amb la màquina d'es-
criure, va fer que necessites  l’ajuda del “taca taca”. Ara per ara, 
en general gaudeix de bona salut, està una mica sord, cosa que 
no l’impedeix que tingui moltes ganes de viure. 

P: De què et penedeixes?
R: Només de la guerra, només d’això. 08640
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La consulta

A los que murieron, ofrezca-
mos en estos días un buen 
lugar en nuestros corazones

Se acercan fechas muy famili-
ares. En pocas semanas llega 
la Navidad y con la llegada de 
estas fechas se nos recuerda de 
manera muy intensa la ausen-
cia de seres queridos que mu-
rieron. Siendo así, sus vacíos 
se hacen más presentes que en 
otros momentos del año.
Guardamos un especial recuer-
do para aquellos seres que tuvi-
eron un destino muy difícil, con 
un final de vida triste, abrupto, 
inesperado, dejando sin consu-
elo a los que se quedaron aquí.
Desde hace algún tiempo si-
ento la conciencia profunda 
que aquello a lo que llamamos 
“casualidades” no existen. Y 
pensando en la posibilidad de 
escribir artículos como éste, 
me he encontrado a mi paso, 
personas que me han parado 
por la calle para saludarme 
con mucho cariño. Algunas de 
ellas, hacía tiempo que no veía 
y hablaba. Otras, apenas cono-
cía, sólo de vista. Dos de estas 

personas, son madres que han 
tenido la desgarrada experien-
cia de perder a su hijo e hija 
en la flor de la juventud. Poco 
tiempo atrás también hablé 
con un padre que había perdi-
do a su hijo. Recuerdo que me 
explicaba con profundo dolor: 
“Le di las buenas noches a mi 
hijo y a la mañana siguiente, al 
llamarlo y no responder, se me 
rompió la vida. Ya nunca más 
he vuelto a ser quien era. Con 
la muerte de mi hijo tan joven, 
también he muerto yo.”

Escuchar las palabras de per-
sonas que han tenido pérdidas 
tan difíciles es muy triste. Toca 
el corazón y sus palabras llegan 
al alma. Escribo este artículo 
con total respeto y amor para 
todas las personas que hemos 
perdido seres queridos a los 
que recordamos. En especial, 
con total sensibilidad me gusta-
ría llevar palabras de consuelo, 
ternura y paz para aquellos 
padres y madres que sufren la 
ausencia de sus hijos o hijas. 
Todos podemos empatizar que 
no existe un dolor más profun-
do que la muerte de un hijo o 
hija. Es como si las personas 
tuviéramos la creencia inocente 
de que en el libro de la Vida, la 
muerte sólo llega en un orden 
y al final de la vida de un ser 
humano, pero la verdad es 
que de las pocas certezas que 
tenemos en el momento del 

nacer o incluso previo al naci-
miento, es que algún día, tarde 
o temprano, la muerte llegará 
a nuestras vidas sin pedir per-
miso ni avisar. Es un hecho tan 
humano como otros a los que 
nos son más fáciles de abrazar 
y aceptar.

A veces me pregunto qué 
existe después de la muerte, 
qué puertas –metafóricamente 
hablando– se abrirán. Pregun-
tarse por la muerte puede ser 
sinónimo de preguntarse por el 
sentido de la vida. Cada quién 
puede encontrar su respuesta o 
reflexiones. En la diversidad del 
sentir se encuentra la grandeza 
y la riqueza del Ser Humano. 

Más allá de reflexiones hay 
algo que he aprendido a través 
de mi experiencia terapéutica 
y es que ofreciendo un buen 
lugar en nuestros corazones a 
los que un día nos dejaron aquí, 
encontramos una paz y una for-
taleza maravillosa para seguir 
adelante en nuestro camino. De 
alguna manera, es como si con 
nuestro continuar en la vida les 
dijéramos: “Aquí todo está bien. 
Te recuerdo, te amo, honro tu 
destino. Descansa en paz.”

Con toda humildad, siento por 
mi experiencia de vida, que si 
hay algo que nos enseña la mu-
erte es aprender el verdadero 
sentido del amor incondicional. 

Y más allá del tiempo y del es-
pacio, aquellos que se fueron, 
seguirán vivos en nuestros co-
razones mientras aquí con amor 
les recordemos con gratitud y 
aceptación.

Concluyo este artículo citando 
las palabras de una autora ma-
ravillosa, Elisabeth Kübler-Ross, 
quien dedicó su vida profesi-
onal a investigar, profundizar 
y humanizar el sentido de la 
muerte, así como los procesos 
de duelo de las personas. Sus 
palabras llenan todos los es-
pacios de esperanza, sabiduría 
y luz. Dice así: “Si vivís bien, 
no tenéis por qué preocuparos 
sobre la muerte, aunque sólo os 
quede un día de vida. El factor 
tiempo no juega más que un 
papel insignificante y de todas 
maneras está basado en una 
concepción elaborada por el ser 
humano. Vivir bien quiere decir 
aprender a amar.”

Con mis mejores sentimientos 
y de corazón, deseo para todos, 
unas fiestas muy familiares, 
entrañables, llenas de paz, luz 
y buen amor.

Encarna Delgado, 
psicoterapeuta
Centre Terapèutic, Olesa
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Parlem amb…
…Valeria García, 
5 anys, actriu olesana

“Vaig fer de la protagonista 
quan era petita”

Valeria farà 6 anys el proper mes de 
gener però ja ha participat en la pel-
lícula “La dona del segle” que se es-
trenarà a principis del 2019 y que ja ha 
rebut dos premis en el Festival Zoom 

d’Igualada (Millor pel·lícula de producció catalana i Premi 
del Jurat Jove per la millor producció).

Va a l’escola Puigventós, els seus pares són l’Ivan i la Belén i té 
un germà petit, Ivan. A més a més, Valeria ha fet un anunci i ha 
fet proves per a dues sèries, de la mà de la seva coach, Jeny Po-
quet, a càrrec de l’agència de representacions La Klaketa.
La pel·lícula es va fer en català i en castellà i Jeny destaca la pre-
disposició de la Valeria per rodar les escenes (una especialment 
forta, amb riada i pluja) i explica que feien un truc amb la Valeria 
per a poder fer el doblatge: “Jo li agafava de les mans, li deia la 
frase que ella havia de dir i quan li deixava anar les mans, Valeria 
la repetia”

Valeria recorda que hi havia una escena a una barraca on havia 
una iaia i que queien moltes pedres... “però eren de mentida, no 
pesaven i la gent es pensava que eren de veritat”. Hi havia una 
altre escena “on la Jeny (dins del seu personatge “la gitana Lola”) 
m’agafava com un bebè i després em portava a un carro. “La 
Jeny actua bé, però jo millor”.

Quan sigui gran, Valeria no té cap dubte: “vull ser actriu, balla-
rina de hip hop i cuidadora de bebès”. Sense dubte, una carrera 
prometedora per a la Valeria.

Sinopsis
Basada en la novel·la “La mujer del siglo” de Margarita Melgar, la 
trama es situa a la Barcelona de 1919, en ple Modernisme, on la 
Consuelo, una jove òrfena, s'enfronta a tota mena de prejudicis 
mentre investiga si és filla d'un conegut pintor (Isidre Nonell) 
i la seva musa gitana. El llargmetratge toca de ple el tema de 
l'eclosió del feminisme i està dedicat a aquelles dones que van 
protagonitzar anònimament el principi d'un canvi i una revolució. 
És un mosaic de totes elles: sindicalistes, gitanes, monges, em-
presàries... 

Encara que la gran protagonista és Consuelo Deulofeu, un perso-
natge fictici que porta el cognom de totes les que no tenen nom, 
hi apareixen sindicalistes, monges, empresàries i gitanes, entre 
d’altres. La jove s'endinsa en aquesta ciutat efervescent amb la 
ferma voluntat de dirigir la seva vida: una fita no gens fàcil, però 

que comença a ser possible després de la Primera Guerra Mun-
dial.

Com a contrast principal, una altra Consuelo, un personatge his-
tòric, una dona de la generació anterior, igual de valenta, però 
limitada de forma tràgica per les condicions del seu origen i gè-
nere. D'ella, la història n'ha recollit alguns rastres, encara que 
sigui a través de la mirada d'un home, Isidre Nonell (pintor mo-
dernista, 1872-1911), que la va immortalitzar a la seva obra. 

Amb aquestes dues Consuelos, una d'històrica i una d'imaginada, 
símbol de totes les dones que no han deixat rastre, es vol retre 
homenatge a la lluita d'aquelles pioneres.

El repartiment d'aquest film està encapçalat per Elena Martín, 
acompanyada de Nora Navas, Àlex Monner, i Bruna Cusí. El càs-
ting es completa amb els actors Pablo Derqui, Julio Manrique, 
Marta Larralde, María Maroto, Iris Lezcano, Javier Beltrán, Sergio 
Caballero, Blanca Apilánez, Sergi Calleja i Xavi Sàez.

El rodatge es va fer durant els mesos de març i abril i en diferents 
localitzacions, com Argentona, Cerdanyola del Vallès, l'Hospitalet 
de Llobregat, Barcelona, Vilafranca del Penedès i el Garraf. La 
directora és Sílvia Quer i és una producció de Distinto Films en 
coproducció amb TV3, RTVE, Voramar Films i À Punt Mèdia, i amb 
el suport del Departament de Cultura.
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Esport olesà

Presentació
El passat diumenge 25 de novem-
bre el Nou Bàsquet Olesa va pre-
sentar els seus equips de totes les 
categories (masculí i femení) per 
a la nova temporada. El president 
de l’entitat, Jordi Dalmases ha 
animat els jugadors i jugadores 
a estimar el club i fer-lo créixer 
temporada rere temporada. A 
més del president del club i dels 
entrenadors i familiars, l’acte va 
comptar amb la presència de 
l’alcaldessa, Pilar Puimedon i del 
regidor Jordi Martínez.
Per la seva part, Jordi Matas ha 
rebut un homenatge després de 
retirar-se el passat estiu amb 30 
anys vestint els colors olesans.

Campus
Entre el 2 i el 4 de gener es re-
alitzarà el “Campus de futbol de 
Nadal”, a partir de les 10 hores, 
al Camp Municipal de Les Planes, 
organitzat pel Club Esportiu de 
Futbol Olesa 87.
I entre les mateixes dades, es 
celebrarà el “Campus de futbol 
sala de Nadal, amb la presència 
de Joselito (jugador del FC Bar-
celona). Serà a partir de les 9 
hores, al pavelló Salvador Boada 
i organitzat pel Futbol Sala Olesa.

Escacs
El Club d’Escacs Olesa proposa 
“Iniciació als escacs” adreçat a 
nens i nenes a partir de 6 anys, 
acompanyats d’una persona 
adulta. Seran els dissabtes 22 
de desembre, 26 de gener i 23 
de febrer, a la Biblioteca. Cal 
inscripció prèvia.

Per altra banda, l’entitat organit-
za la “3a Jornada de les fases prè-
vies del Campionat de Catalunya 
d’escacs per edats”, per a nens i 
nenes federats de 6 a 8 anys. Es 
jugarà els dissabtes 19 i 26 de 
gener i el 2 i 9 de febrer, a partir 
de les 9 hores, al pavelló Sant 
Bernat. Organització: Federació 
Catalana d’Escacs, Associació de 
Clubs d’Escacs del Baix Llobregat 
i Club d’Escacs Olesa.

Un any més
La Montserratina es una mar-
xa cicloturista que organitza la 
Federació Catalana de Ciclisme 
(FCC) per donar per acabada la 
temporada i per rebre la benedic-
ció de la Moreneta patrona dels 
ciclistes. El passat 4 de novembre 
es va celebrar la 70a. edició, on 

varen participar més de 3800 ci-
clistes de 175 clubs  que van pujar 
fins el Mirador dels Apòstols de la 
muntanya de Montserrat.
La Unió Ciclista Olesana va par-
ticipar amb 50 ciclistes de les 
modalitats de carretera i BTT. A 
la tornada, el club va organitzar 
un esmorzar per a tots els par-
ticipants i el reconeixement al 
soci més antic en activitat, Pedro 
Flores. Enhorabona!

Esport per a tothom
Des de la Regidoria d'Esports 
s'organitzen activitats esporti-
ves adreçades a nens i nenes 
de primària i secundària amb el 
Circuit Esportiu Escolar que es fa 
cada diumenge en col·laboració 
amb les entitats esportives del 
municipi i la Tarda Esportiva, que 
s'organitza amb un monitor als 
parcs públics. Per al col·lectiu de 
la Gent Gran organitza activitats 
dirigides als Circuits de Salut dels 
parcs municipals.
L’objectiu del Circuit Esportiu 
Escolar és donar a conèixer les 
entitats esportives del municipi i 
potenciar la participació dels nens 
i nenes en aquestes activitats.

Són un total de 13 jornades 
obertes a tots els nens i nenes 
del municipi de 6 a 14 anys que 
s’organitzen tots els diumenges a 
les instal·lacions pròpies de cada 
entitat, i si no en disposen, a 
l’espai que s’habiliti. Hi ha esports 
com el tennis, tennis taula, bàs-
quet, futbol, futbol sala, ciclisme, 
patinatge, tir amb arc, twirling, 
ciclisme o atletisme. Toni Grima, 
cap d’Esports de l’Ajuntament va 
explicar que “amb aquesta inicia-
tiva es busca obrir les entitats al 
municipi amb la promoció de les 
seves activitats i que els nens i 
nenes practiquin esport amb una 
motivació extra”.
Per tal de motivar als nens i 
nenes, s’ha fet un passaport es-
portiu per a cada participant que 
se segellarà a cada activitat que 
realitzi per premiar la seva impli-
cació. Al final de la temporada, el 
15-16 de juny coincidint amb la 
Cursa del Foc que s’organitza pels 
volts de la Festa Major d’Olesa, es 
premiarà als nens i nens que han 
tingut més participació.
Aquesta iniciativa neix d’una pro-
posta que es va fer al Consells 
Esportius que s’organitzen cada 
tres mesos. Aquest és el primer 
any i ja se’n van fer tres jornades, 
amb l’UCO, el Club Esportiu Olesa 
Patí i amb el Club Tennis Olesa.
I per a potenciar l’esport entre 
el col·lectiu de joves s’està orga-
nitzant la Tarda Esportiva, una 
activitat multiesports dirigida a 
joves de 6 a 14 anys i que es fa a 
parcs i espais públics municipals 
amb dos monitors, des del passat 
mes de novembre.
I des Del departament d’Esports 
també es vol promocionar l’acti-
vitat física entre el col·lectiu de 
la Gent Gran als Parcs de Salut 
del municipi. Des d’aquesta re-
gidoria es va constatar que se’n 
feia poc ús d’aquests espais per 
desconeixement, i per això ara hi 
ha monitors que guien als usuaris 
i usuàries i que expliquen com 
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funciona la maquinària del circuit, 
quines són les postures correc-
tes, quin nombre de repeticions 
s’han de fer o quina maquina en 
concret s’ha de fer servir per tre-
ballar determinades zones del cos 
amb afectació o dolor. Aquestes 
activitats es fan els dimarts al 
parc de Poble Sec, i divendres, 
al parc de Salut de Les Planes de 
11:40 a 12:30 hores.

La nit de l’esport
L'Ajuntament va reconèixer els 
mèrits esportius de la temporada 
2017-2018 durant la segona Nit 
de l'Esportista d'Olesa, celebra-
da el passat 17 de novembre a 
l’Escorxador, on el regidor d'Es-
ports, Jordi Martínez, va l'esforç i 
dedicació de tots els esportistes, 
clubs locals i la implicació de les 
famílies.
Gairebé una setantena d’espor-
tistes i una trentena d’equips han 
estat guardonats durant l’acte 
que va comptar amb l’assistència 
d’unes 500 persones. L’objectiu 
de l’acte ha estat reconèixer el 

mèrit i l’esforç d’esportistes, 
equips i entitats d’Olesa i cele-
brar els èxits de la temporada 
2017-2018. La principal novetat 
d’enguany ha estat que les bases 
han estat renovades i s’han incor-
porat categories de premis que 
reconeixen altres valors relacio-
nats amb l’esport. Enhorabona!
DdelaR: Per una qüestió d’espai, 
el llistat complert dels guardons 
va ser publicat a les xarxes so-
cials.

Imparable
El pilot Olesà Pau Sabaté Arcas 
va començar a anar en moto amb 
tan sols dos anys i dos mesos, 
a partir de la seva gran afició al 
MX; i amb 5 anys va participar al 
Campionat Accema de Catalunya.
Després del seu primer podi, va 
continuar participant al Campio-
nat de Motocròs Accema i en un 
Campionat de curses americanes 
Accema.

Al primer any a la categoria 50 cc 
Deb va acabar al primer lloc en 
dos campionats.
El jove pilot ja es prepara pel 
2019 de la mà dels seus patro-
cinadors Salter Fitness i Serveis 
Elèctrics Montoya. Per seguir-lo 
a l’Instagram el seu perfil és: “@
pau.s__5”.

08640



0864030

Treball
g	Es necessita repartidor per 

al sector d’alimentació, fur-
goneta propietat de l’em-
presa, 25 hores setmanals, 
de dilluns a divendres. Es 
requereix carnet de conduir 
tipus B i residència a Olesa 
o zona propera. Persones in-
teressades enviar currículum 
a: administracio@xmargarit.
com

g	Ofereixo lloc de treball a Olesa 
com a teixidor de telers de plana. 
Tel: 696 678 605 (Xavier).

g	S'ofereix Educadora Social 
per cuidar a nens/es entre 0 
i 3 anys, en horari de matí. 
Amb experiència de tres anys 
cuidant a infants. Preu a con-
venir. Contacte: 654 707 318 
(Gemma).

g	Auxiliar de enfermería, con título 
oficial busca trabajo en Olesa y 
alrededores, también puedo ha-
cer de canguro, cuidar personas 
mayores, como asistente del 
hogar; tengo experiencia con 
niños y mayores, disponibilidad 
inmediata, precio a convenir. Tel: 
690 340 088.

g	Se ofrece chica de 16 años para 
cuidar a niños/as de entre 0 a 12 
años, en horario flexible. Tel: 622 
181 131 (Teresa).

g	Busquem catadors de produc-
tes d'alimentació! Dóna’ns la 
teva opinió i gratificarem la 
teva participació. Inscriu-te 
al telèfon 664 430 021.

g	Dona amb experiència s'ofereix 
per cuidar gent gran i realitzar 
tasques de la casa. Tel: 93 778 
1319 / 671 245 348 (Anna Maria).

g	Señor se ofrece para cuidar 
ancianos, titulación y expe-
riencia. Tel: 615 898 958.

Diversos

g	Se alquila plaza de parking en 
c/Jaume de Viver esquina c/
Barcelona. Puerta automáti-
ca. Precio 55€/mes. Intere-
sados llamar al tel: 617 30 30 
42

g	Vendo moto eléctrica, solo ha 
funcionado cuatro veces, está 
como nueva. Regalo la rampa de 
madera. Precio: 600 euros. Tel: 
93 778 1109.

g	Local en alquiler en la mejor 
zona de comercial de Marto-
rell apto para cualquier nego-
cio. 500€/mes. Interesados 
llamar al 629 386 117.

g	Se vende huerto de 2000 m2 en 
el término municipal de Esparre-
guera, pasado el puente de Ole-
sa, dispone de camino particular 
de acceso directo en coche a la 
finca, con tres barracas, agua 
de riego, árboles frutales. Finca 
rústica con escritura.  Precio a 
convenir. Interesados llamar al 
tel: 667 537 050.

g	Plaça de pàrquing en venda, 
cotxe petit, accès per rampa. 
Zona barri La Central. Inte-
ressats contactar al tel: 673 
859 199.

g	Noi de 42 anys busca habitació/
pis per compartir, preferiblement 
a Olesa o rodalies. Tel: 651 988 
487 (Toni).

g	Per si és del vostre interès, 
venc llibres de segona mà de 
1r de Batxillerat de l’Institut 
Creu de Saba d’Olesa. Podeu 
contactar a través del 675 
934 377.

g	Es ven vehicle de mobilitat re-
duïda, scooter Luna 3R, color 
vermell, pràcticament nou. Tel: 
660 445 453 (Esteve).

g	Se vende huerto de 3 áreas en 
el término municipal de Es-
parreguera pasado el puente 
de Olesa, con agua. Precio a 
convenir. Finca rústica con 
escritura. Tel: 93 770 1227.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, excepte els ressaltats 
que es cobren per paraula. Per a la 
publicació, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640gmail.com, o al tel. 
626 684 065. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis de 
preus o modificacions de les ofertes. 
Els anuncis romandran publicats du-
rant dos mesos.

Fora de joc

08640

A Les Planes...

Esport olesà (cont.)

Els teus comentaris, en-
via’ls al twitter del 08640 
#periodic08640

Guaita

08640

Aquesta finestra i aquesta porta 
són originals i úniques. També 
són curioses. Les hem trobat o 
elles a nosaltres, durant un re-
corregut pel Casc Antic. Signes 
d'un temps passat, senyals que 
conviuen en el present i que 
l'imminent futur s'encarregarà 
de mantenir-les. O no ...

Els teus comentaris, en-
via’ls al twitter del 08640 
#periodic08640
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Per molts anys!
Desembre
Aina Sans Calvo (14), Aleix Armengol (9), Alfons Ferrer Bigorra (61), Amanda Moreno Gómez (24), Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (25), Ariadna 
Guarro Vizcaíno (19), Ariadna Soler Gasto (22), Blanca Povill Ubach (87), Carles Vergara Pujol (89), Carlos Gigena Dosil (81), Clara Alcón Franch (30), 
Claudio Maldonado Fernández (55), Cristina Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez (24), David García Miranda (15), David 
Sánchez Lozano (29), Dèlia Vilà Fillola (68), Domènec Paloma Sancho (55), Elisabeth Vidal Folch (38), Elvira Cassi (61), Elvira Zuñeda (26), Emma Pérez 
López (14), Eric Rute Lindo (14), Eva Pérez Artero (43), Fara Vizcaíno Caballero (52), Feliçitat Barberán Periz (95), Florentina Buch “Tinita”, Francisca 
Archs (77), Francisca Esteban Gonzàlez (61), Francisco Lozano (69), Francisco Ruiz Aguilera (72), Gerard Grivé (34), Gloria Coello Arce (24), Jana Rute 
Lindo (9), Jesús Prieto (35), Joana Ramos Pérez (60), Joan Vilà Jovè (78), Jordi Cunt Amores (12), José Angel Membrado Hernández (20), Josefina Sán-
chez Zamora (69), Josep Bel Prades (42), Josep Bernadó Cardús (64), Josep Camats Paloma (73), Josep Gil Díaz (86), Josué Casado (29), Juan Olivares 
(61), Juliana Gigena Boulocq (12), Laura Espejo Gil (14), Laura Lázaro Prat (19), Lidia Carmona (38), Lidia Torres Bosch (89), Lourdes Linares Oller (40), 
Lourdes Matas (57), Lucía Cáliz Gea (14), Lucía Cordón Martín (14), Manel Díaz Sicilia (39), Manolo Huerta Villegas, Mari Carmen Almoguera López (47), 
Mari Carmen Párraga Romero (23), Mari Carmen Noguera López (47), Maria Dolores Artero Montoliu, “La Lola de los pollos” (65), Maria Montserrat Gil 
Jorda (49), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María Victoria Cazador Fort (88), Marina Guillamón Pérez (23), Martí Cunt Amores (17), Mercè Viñas 
Durán (97), Miquel Angel Linares Oller (45), Miriam Gómez (44), Montse Chicón Montoya (37), Montse Peña Calvet (40), Montserrat Cadierno Acevedo 
(24), Montserrat Costa Guevara (45), Montserrat Durán Ubach (60), Natàlia Caballé (76), Natàlia Margarit (22), Neus Solsona Jou (30), Noemí Guzmán 
Serrano (27), Núria Canalda Artola (22), Núria Jou Vergara (26), Oscar Gracia Campos (15), Paqui Tapia (42), Paula Lozano López (15), Pilar Bañales 
Moreno (53), Raúl Montes Escacena (40), Robert Carles Quirantes Esteban (30), Roberto Gracia Gutiérrez (40), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas 
Pons (73), Rosario Sevillano (65), Roser Simon Bosch, Ruth Lozano (43), Ruth Prat (44), Sabino Tejero Martín (57), Salvador Torres Pérez (86), Susana 
Nieto (42), Teresa González Granel (51), Tona Cerveira Ribot (47), Vanesa Cintas (39).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (32), Agustín Collado (58), Alejo Bertoluzza (16), Alfonso Duro González (69), Ana Layún i Molina (46), Ana María Matas Gotsens 
(88), Angel Bertoluzza (58), Angels González Cano (81), Anna Armengou Segura (25), Anna Maria Matas, Antonio Montes Escafena (52), Arantxa Solís 
Samper (34), Ariadna Villella Zamora (26), Carles Matas Llesta (92), Carmen Menbrive Pérez (82), Claudio Ramos Vázquez (73), Daniela Gaviria Sánchez 
(15), Dolors Camps Dot (61), Edgar Ayerbe Almoguera (16), Francisco Lozano González (87), Francisco Cano Santiago (84), Francisco Mas Cano (97), 
Gemma Peña Calvet (39), Gerard Martret Martínez (41), Isabel Molina (81), Iván Rodríguez Leandro, Jacint Valls Calsina (29), Joan Escolà Casanovas 
(59), Joan Rodríguez (21), Jordi Corominas Ventura (63), Jordi Villella Zamora (28), José Fernández Sánchez (82), Judith Martínez Català (37), Laura 
Barea López (35), Lauri Romero (47), Lorena Pérez López (23), Lorena Quesada Carrique (33), Lourdes Quer Pujol (81), Mari Carme Riera Valls (51), 
Maria Bermúdez Ruiz (60), Maria Carreras Morales (87), Maria Escrich Callado (86), Maria García Guevara (67), María Hurtado, Maria Isabel Bañales 
Moreno (55), Maria Pino i Bernadas (38), Maria Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (17), Marta Claudia Jabares Cassi (40), Mau-
rici Vergès Vidallet (91), Mercè González Montoya (81), Meritxell Solà Rivera (43), Miguel Calvo Lorca (88), Miquel Grima Mora (31), Mireia Ferrer Mora 
(23), Montse Cervilla Puga (69), Nerea Montes Cabello (16), Nil Ferreiro Moreno (22), Nil Oleart Playà (26), Nora Antón (22), Norma “Chiche” Layún 
(76), Núria Valls Calsina (36), Oscar Pérez Balcera (49), Oti López Ferrera (57), Paquita Ruiz Ruiz (59), Paula Jornet Piñero (23), Pepita López Gómez 
(73), Petra Balcera Macarro (97), Pilar Castillon Prat (39), Queralt Coll Puig (30), Raquel Galobart (39), Raúl Almoguera López (43), Ricard Puyal Rius 
(22), Rosa Maria Morales Caparrós (49), Rosario Pardo Mora (74), Severino Párraga Sánchez (40), Silvia Porterias Torres (22), Sonia García Rustarazo, 
Verónica Escrich Matas (46), Victoria Parra Pedrero (38), Sonia García (42).

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 d’enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@gmail.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. 08640

Felicitats Carla

7/12. 4 anys

Moltes Felicitats Juli!  

29/12. 12 anys

Per molts anys Núria! 

Felicitats filla ja ens fas 18 anys, amb 
amor dels pares, del tiet i dels teus 
bitxos.

Felicitats Carmeta! 

De les teves amigues que t’estimem

PER MOLTS ANYS 
MONTSE I LAURA!

FELICITATS NATÀLIA 
DE PART DE TOTES LES PERSONES 
QUE T'ESTIMEM

Moltes felicitats 
Angel i Ale!

FELICITATS ESTER I 
CARLOS!

27 de novembre i 7 de desembre
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