
08640
www.periodic08640.com

08640 és un periòdic mensual, gratuït i d’àmbit local. Direcció editorial: Bàrbara Boulocq 
i Fernando Gigena. Disseny i maquetació: Montse Farré. Producció comercial: Eva Diaz. 
Col·laboració periodística: Edu Sanmartí. Vinyetes: Xavi Pozo. Dipòsit legal: B-42490-2004. 
ISSN: 1886-9866. Distribució: Olesa de Montserrat. Edició: 10.000 exemplars. Imprès a 
Imprintsa Impressions Intercomarcals S.A. Per adreçar-nos qualsevol informació i contrac-
tar  publicitat ho podeu fer a través de les adreces electròniques: periodic08640@hotmail.
com o periodic08640@gmail.com, o als mòbils 635 810 173 i 626 684 065. Adreça pos-
tal: Apartat de correus, 96, Olesa de Montserrat (08640). Web: www.periodic08640.com
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta publi-
cació amb fins comercials o publicitaris. Els productes i serveis anunciats són autoritzats per 
les mateixes empreses i botigues anunciants. L’equip de redacció no es fa responsable de les 
opinions i els articles signats publicats en aquest mitjà. Fonts: aolesa.com, olesam.cat, Olesa 
Ràdio i redacció 08640. Tancament de recepció d’anuncis i informació: el dia 22 de cada mes.

Periòdic mensual d’Olesa de Montserrat - Febrer 2019 / any 15 / número 138



086402

Editorial
Els plens municipals ordinaris es cele-
bren un cop al mes i no solen comptar 
amb una gran participació de públic, si 
no es que es tracti un tema transcendent 
o que es destaqui algun assumpte en 
particular. De totes maneres, compta 
amb la cobertura de la ràdio municipal 
per els que ho vulguin seguir en viu i 
en directe.
És important destacar que els plens, del 
qual participen totes les forces políti-
ques, d'alguna manera i en teoria, serien 
com una gran assemblea d’olesanes i 
olesans, mitjançant els seus represen-
tants polítics. El ple de gener que es va 
realitzar el passat dijous 31 potser pugui 
haver-se convertit en el començament 
de la campanya electoral.
Por una banda, es va aprovar una modifi-
cació de crèdit per valor d’una mica més 
de 434.000 euros per dotar diferents 
partides del pressupost 2019 destina-
des a quatre projectes d’actuacions en 
la via pública i edificis municipals (zona 
esportiva de Les Planes, tancament de 
la pista exterior del pavelló municipal de 
bàsquet, millora de les cambres de fred 
del Mercat Municipal i l’adequació del 
solar de la Central que es destinarà a 
aparcament “dissuasori”, zona d’esbarjo 
de gossos i espai esportiu i d’estada. 
Resultat? Aprovada amb els vots favo-
rables de l’Equip de Govern i d’ERC, i 
l’abstenció de la resta de grups (PSC, 
PDeCAT-Demòcrates, Movem Olesa i PP).
El regidor d’Obres explicava les inversi-
ons i les darreres obres a la via pública, 
però la majoria de grups de l’oposició 
titllava les actuacions d’electoralistes...
A més a més, al ple es van incloure dues 
mocions. La primera d’elles, entrada per 
la via d’urgència, i aprovada per unani-
mitat de tots els grups municipals, dona 
suport a les reivindicacions per garantir 
unes condicions laborals dignes al Cos 
de Bombers de la Generalitat.
La segona moció, presentada a instància 
del Consell Escolar Municipal, era en re-
buig al tancament de dues aules de P3 
a Olesa de Montserrat. La moció, però, 
finalment va quedar damunt la taula ar-
ran la petició de PSC i Movem Olesa, que 
havien presentat precisament la moció 
conjuntament amb el Bloc Olesà, amb 
la voluntat d’arribar a un acord polític 
que permetés que fos aprovada per la 
majoria de grups. La discussió d’aques-
ta moció, que va originar moments de 
tensió, destacava que, en relació a la 
planificació de l’oferta educativa per 
a la preinscripció del curs 2019-2020, 
“la comunitat educativa d’Olesa ha 
vist amb preocupació les informacions 
del Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat en els quals s’informa que, 
atenent al descens de la natalitat, es 
produirà una reducció de matrícules de 
P3, que propiciarà al tancament de dos 
grups de P3 a Olesa”.

Finalment i en la votació, es va aprovar 
efectivament deixar l’assumpte damunt 
la taula amb els vots favorables de Bloc 
Olesà, PSC, Movem Olesa i PDeCAT-
Demòcrates; el vot contrari del PP i 
l’abstenció d’ERC. Per abordar aquesta 
qüestió, és previst que els propers dies 
tots els grups polítics celebrin una reu-
nió. Benvinguts i benvingudes a dies i 
mesos intensos de cara al 26 de maig...

“Dissuasori”
L’Ajuntament està ultimant els 
treballs d’aplanament i condiciona-
ment d’un aparcament “dissuasori” 
ubicat a l’esplanada ubicada entre 
els carrers Barcelona i Jaume de vi-
ver, al barri de La Central-L’Olivera, 
que tindrà capacitat per uns 500 
vehicles. Es tracta d’un solar de 
22.000 metres quadrats de pro-
pietat privada, que l’Ajuntament 
ha aconseguit en cessió després 
d’anys de contactes i negociacions. 

Ampliació
La línia Olesa-Terrassa-Bellaterra 
amplia els seus horaris des del 
passat 4 de febrer. Actualment, la 
línia disposa de cinc expedicions 
d’anada fins a Terrassa, a les 6:55, 
7:55, 11:00, 13:30 i 20 hores, tres 
dels quals arriben fins a Bellaterra. 
De tornada hi ha sis expedicions, 
que surten de l’estació d’autobusos 
de Terrassa a les 07:30, 10:30, 
12, 15, 18:25 i 21:30 hores. Amb 
sortida a Bellaterra, hi ha només 

Això passa al poble

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  - febrer 2019
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

dilluns 11 MATAS
dimarts 12 ABELEIRA
dimecres 13 ALAVEDRA
dijous 14 BARGALLÓ
divendres 15 VENDRANES
dissabte 16 BERENGUER
diumenge 17 LEY
dilluns 18 ABELEIRA
dimarts 19 ALAVEDRA
dimecres 20 BARGALLÓ

dijous 21 VENDRANES
divendres 22 BERENGUER
dissabte 23 LEY
diumenge 24 MATAS
dilluns 25 ALAVEDRA
dimarts 26 BARGALLÓ
dimecres 27 VENDRANES
dijous 28 BERENGUER
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dues expedicions, a les 14:30 i a 
les 20:58 hores: El servei s'ofereix 
només de dilluns a divendres i que-
dava interromput el mes d'agost: 
Des del dilluns 4 de febrer es van 
posar en marxa els nous horaris 
de la línia M1 Olesa-Terrassa-Be-
llaterra de TGO incorporant noves 
expedicions al matí i a la tarda i 
també ampliant el servei durant el 
mes d'agost amb sis expedicions 
d'anada i sis de tornada. Els nous 
horaris es poden consultar al web 
www.tgo.net

Olesa s'adhereix...
...al Consell de Salut del Baix Llo-
bregat. L’alcaldessa Pilar Puimedon 
va assistir el passat dijous 31 de 
gener, a l’acte de constitució del 
Consell de Salut del Baix Llobregat, 
impulsat pel Consell Comarcal, i 
que va incloure la signatura del 
protocol per part dels alcaldes i al-
caldesses de la comarca. La creació 
del Consell de Salut del Baix Llo-
bregat parteix de la voluntat de les 
principals administracions públi-
ques, els principals agents socials i 
econòmics, i la comunitat sanitària 
del Baix Llobregat, d’apostar per 
conèixer de primera mà la situ-
ació real i necessitats del Pla de 
Salut, vetllar per la seva qualitat i 
excel·lència així com promocionar 
la participació comunitària.

Nou incendi  
de contenidors
La Policia Local d’Olesa i Bombers 
de la Generalitat van haver d’actu-
ar el passat dissabte 26 de gener a 

la matinada per apagar un incendi 
que estava afectant quatre conte-
nidors d'escombraries a la cruïlla 
entre el carrer Almeria i el carrer 
Jaume Balmes. Les flames també 
van afectar un vehicle que hi havia 
aparcat a prop dels contenidors.
Segons han explicat fonts del cos 
policial a Olesa Ràdio, “es tracta 
d’un incendi provocat” que està 
sent objecte “d’una investigació 
exhaustiva”. 

Nova eina online
Des del passat 1 de febrer, està en 
marxa un nou servei d’assistència 
gratuïta per ajudar la ciutadania i 
les empreses a realitzar qualsevol 
dels tràmits que es poden fer onli-
ne, a través de la Seu Electrònica 
de la pàgina web municipal. El nom 
del servei és “OAC 360º Tic Tools”. 
Davant qualsevol dubte sobre el 
procediment a seguir o els requisits 
necessaris per accedir als tràmits 
o a la Carpeta Ciutadana, per fer 
ús del servei només cal trucar al 
93 026 72 25 en horari de 9 a 15 
hores de dilluns a divendres, o bé 
enviar un correu electrònic a ser-
vei_suport@tictools.es.

 

Això passa al poble (cont.)

Consell de Salut del BLl    Foto: AOM

Muntanya
Després de rumiar-hi una estona 
he arribat a la conclusió que fent 
un exercici d'especulació detec-
tivesca existeix una possibilitat 
plausible de resoldre l'enigma 
que s'amaga darrera d'allò que 
motiva el gest d'abandonar ob-
jectes a la muntanya. Després 
de contemplar les fotografies que 
adjunto, què penseu que pot defi-
nir al subjecte que ha abandonat 
aquests seients de cotxe prop del 
trencall que condueix a la Carena 
d'en Torrella?
JAS

El periòdic 08640 no es fa respon-
sable del contingut de les cartes 
(opinions, comentaris, rèpliques 
i suggeriments d’interès 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 pro-
peres edicions. Les cartes per a 

aquesta secció s’han de signar 
amb el nom i cognom de l’au-
tor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

Correu



086404

Empreses, entitats  i serveis

Documental
La Biblioteca d’Olesa convida a 
la projecció del documental "3 x 
8000 Solidary Project", projecte 
on cada ascens a un vuit mil va 
vinculat a un projecte solidari. El 
proper divendres 1 de març, a les 
18 hores, l’alpinista català Sergi 
Mingote, ens explicarà l’ascens a 
la segona muntanya més alta del 
món, i la mes difícil, el K2. I tam-
bé, com l’esport és una important 
eina per a la inclusió social.

Català
De l’11 al 22 de febrer estarà 
oberta l’inscripció per a la 15ª 
edició del Voluntariat per la llen-
gua, organitzada pel Servei de 
Català, amb l’objectiu de parlar 
català, com a voluntari o apre-
nent, amb una parella lingüística. 
Per a més informació, contactar 
al tel: 93 778 0050 (ext. 3150) 
o personalment, a la Casa de 
Cultura.

Premi
L’olesà Manuel Fernández Fernán-
dez, gerent de SAT La Pasiega, 
situada a Abrera, va rebre el pre-
mi a la “Sostenibilitat 2018” a la 
Reunió Anual de la multinacional 
Danone. En Manuel, membre de 
la Unió Ciclista Olesana, poeta 
aquesta ramaderia tot sol des de 
fa 9 anys, està orgullós de poder 
compartir aquest guardó amb tots 
els que han estat al seu costat. 
Enhorabona!

Recollida d’oli
Des del passat 4 de febrer, Olesa 
amplia al carrer la recollida de l’oli 
domèstic usat amb la instal·lació 
de contenidors. D’aquesta ma-
nera, l’Ajuntament aposta per un 
servei accessible i sense horaris, 
millorant així l’eficiència. Els veïns 
només cal que acumulin l’oli a 
casa seva en qualsevol ampolla 
de plàstic i la llencin al contenidor 
instal·lat. 
Des de l’antiguitat, l’oli ha centrat 

la dieta mediterrània i encara ara 
és un dels aliments més utilitzats 
a totes les cuines del nostre país. 
Però el seu vessament a l’aigua 
comporta greus problemes per la 
capa que forma a la seva super-
fície, que n’impedeix la correcte 
oxigenació. Si es separa l’oli a 
casa, s’aconsegueix contribuir a 
la conservació del medi ambient 
sense vessaments de cap tipus a 
la natura i també s’aconsegueix 
un estalvi en el tractament de 
les aigües residuals a les depu-
radores i en el manteniment de 
les canonades i la xarxa de cla-
vegueram.
A més, l’oli recollit es recicla i es 
transforma en biodièsel, així es 
redueixen els gasos d’efecte hi-
vernacle en la fabricació i la seva 
posterior utilització. El biodièsel 
produeix un 80% menys d’emis-
sions que el petroli i es un recurs 
renovable.
On hi seran els contenidors?
Mercat municipal (exterior), Avin-
guda Francesc Macià (al costat 
del Mercadona), carrer d’Amadeu 
Paltor (al costat del DIA), car-
rer Ample, carrer Anselm Clavé 
(Plaça de l’Oli), carrer Barcelona 
(al Parc de l’Estatut), carrer Lluís 
Puigjaner (Parc Municipal), carrer 
Priorat (al costat del camp de 
futbol), carrer Vallès (al Parc de 
Les Planes), Plaça Doctor Fleming 
(estació de FGC), Urbanització 
Oasis i Ribes Blaves.

Club Boxa 
Olesa
Des de fa gaire-
bé un any, Ole-
sa disposa del 
primer club de 
boxa de la seva 
història. Un club 

dedicat exclusivament a l’en-
senyament i pràctica d’aquest 
esport tan de moda. Les classes 
dirigides són a càrrec del boxeja-
dor olesà Carlos Cordero, boxe-
jador amb més d’una trentena de 
combats a l’esquena i integrant de 
la selecció catalana elit masculí 
durant molts anys.
L’entrenador destaca el benefici 
que representa per la boxa po-
der tenir un club de la mateixa 
manera que ho té el futbol o el 
bàsquet. “La boxa és un esport 
complex, molt intens i divertit 
per practicar i molt exigent per 
competir. Un esport d’aquestes 
característiques i amb aquesta 
controvèrsia, necessita profes-
sionals dedicats exclusivament 
a ell per poder mostrar com és 
realment, com es practica i els 
grans beneficis que pot extreure 
tota persona”. 
El club es caracteritza per la seva 
inimitable fusió entre intensi-
tat física i exercicis tècnics. Cal 

destacar que el contacte mai és 
obligatori per la pràctica de la 
boxa, només els interessats en 
fer un entrenament de compe-
tició tindran aquesta opció, tots 
els altres aprendran a suar com 
campions sense rebre cap mena 
de cop. Durant l’any que porten 
treballant ja han aconseguit 2 
campions de Catalunya, el Fran 
Tejeda -campió del pes mitjà- i el 
Marc Arias -campió del pes súper 
lleuger-.

El club fa els entrenaments al pa-
velló municipal Salvador Boada de 
Les Planes, el telèfon de contacte 
per demanar informació és el 678 
216 852, i l’horari d’atenció és de 
dilluns a divendres de 9 a 13 i de 
17 a 20 hores.

Cafè, vermut, pa i salut
El passat 15 de gener va inaugu-
rar “La paradeta del vermut” un 
acollidor i familiar lloc, on podeu 
gaudir d'un bon esmorzar amb 
el millor cafè i una gran varie-
tat d'entrepans i pastes. També 
podeu portar-vos a casa el seu 
pa diari de la millor qualitat. Al 
migdia podeu degustar la seva 
gran varietat de pintxos casolans 
acompanyats d'un vermut o la 
vostra beguda preferida a la ter-
rassa assolellada.
Estan al carrer Mossèn Cinto Ver-
daguer, 33 (davant del Bon Preu). 
L'horari és de dilluns a divendres 
de 6 a 20 hores, dissabtes de 7 
a 18 hores, i diumenges de 7 a 
15 hores.

 

Divendres 1 de març a les 18h. 

la vida com a repte 

XERRADA I Projecció 
del documental 

3 x 8000 
Solidary 
Project 

SERGI MINGOTE amb 
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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

“El transport amb energies 
de sang”. Fins al 10 de febrer. 
Organització: Associació Tonis 
d’Olesa.

“Paraula de dona”. Del 16 al 24 
de febrer. Organització: Olesa 
Ateneu.

Dimecres 6 
Va de concert! A les 18, 19 i 
20 hores. A la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal 
de Música.

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

Dijous 7
Va de concert! A les 18, 19 i 
20 hores. A la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal 
de Música.
Cafè Tertúlia “Dones que 
parlen de dones”. A les 18 
hores, a Ca l’Oriol-La Teixidora. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 8
Va de concert! A les 18, 19 i 
20 hores. A la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal 
de Música.

Dissabte 9
Laboratori de lectura “El carrer” 
de Roald Dahl. Contes, lectura 
i un taller molt dolç! Públic 
familiar, amb nens i nenes de 6 
a 10 anys. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Diumenge 10
“Una mirada científica del riu 
Llobregat”. Excursió divulgativa 
i amb experiments casolans 
per interpretar el nostre riu. 
De 10 a 13:30 hores. Sortida 
des del Pavelló Sant Bernat. 
Organització: Ajuntament.

Inauguració de l’exposició del 
conte il·lustrat “Història d’un 
núvol”, de l’artista olesana 
Maria Grimau. A les 18:30 
hores, al local de l’AV La 
Rambla-Eixample. Fins al 10 
d’abril. Organització: AV La 
Rambla-Eixample.

“Els cistells de la caputxeta”, 
espectacle familiar musical, 
amb Samfaina de colors. A les 
17:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: La Xarxa Olesa.

Dilluns 11
Hora del conte per a nadons: 
“La casa del vent”, a càrrec de 
Sherezade Bardagí, adrecát a 
nens i nenes de 12 a 24 mesos. 
A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 13
Taller de psicomotricitat “Circuit 
i moviment”. A les 17 hores, 
a la llar d’infants Taitom. 
Organització: Ajuntament.

Divendres 15
Hora del conte: “Contes 
d’una bruixa llaminera” 
amb Sherezade Bardagí. 
Recomanada per a nens i nenes 
a partir de 4 anys. A les 18 
hores, a la Biblioteca.

Conferència “Olesa, febrer del 
‘39”, a càrrec d’Oriol Dueñas, 
del Memorial Democràtic, i 
d’Ermengol Gassiot, arqueòleg. 
A les 19 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

Teatre: “Mort a les cunetes”, 
a càrrec de David Pintó i Martí 
Marsal. A les 20:30 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament. 

Dissabte 16
Anem d’excursió amb la Cadira 
Joëlette, sortida inclusiva 
per l’entorn natural. A les 10 
hores, des de la plaça Fèlix 
Figueres i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

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

Conferència “El paper de 
la dona en l’obra de l’art”, 
a càrrec de Joan Campàs, 
catedràtic d’història de l’art 
de la UOC. A les 19 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Olesa Ateneu.

Concert de jazz amb el grup 
Kaifash. A les 22 hores, a l’UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Diumenge 17
Concert de jazz “Tro”. A 
les 18:30 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: 
Associació Amics de l’Orgue i 
de les Arts.

Dimarts 19
80è aniversari del 19F: 
homenatge als 20 olesans 
i olesanes afusellats pel 
franquisme. A les 20 hores, 
a la Plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.

Dimecres 20
Club de lectura infantil 
“Menjallibres!”. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 21
Taller vivencial d’abraçades, a 
càrrec de Pilar Santamaria. A 
les 18 hores, a la Comunitat 
Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

L’agenda del febrer '19
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L’agenda del febrer '19
Divendres 22
Tastets del món, tastet 
gastronòmic: “Sopa de pedres 
carnavalesca”. De 18 a 21 
hores, a l’AV La Central-Olivera. 
Organització: Ajuntament.

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

Projecció del documental “90 
anys de l’Aplec de Calella”. A les 
19 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dissabte 23
Concert “Sota les cunetes, 
justícia!”, a càrrec de Verdcel. 
A les 19 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

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

Formació e-biblio, per 
aprendre a llegir a través 
de la plataforma de llibres 
electrònics. A les 15:30 hores, 
a la Biblioteca.

Dimecres 27
Jam session. A les 20 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal 
de Música.

Dijous 28
Projecte Veus: taller sobre 
violència de gènere a 
l’espai Vitruvi. Basat en els 
documentals “Buits i ferides”, 
produïts per l’Associació 
Teatral Mousiké i dirigits per 

Susanna Barranco. A les 17:30 
hores, a l’escola Daina-Isard. 
Organització: Daina-Isard 
Cooperativa d’Ensenyament.

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 can
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Esport olesà

Twirling
El club Twirling Olesa ha partici-
pat del Campionat NBTA Alcanar, 
els passats 19 i 20 de gener, amb 
els següents resultats: Aleví ca-
tegoria B (19 participants): Sara 
Vicente, 8, Eneritz Pérez, 9 i Ne-
rea Ruiz 11; Infantil categoria B 
(10 participants): Laia Rodríguez, 
4, Júlia Carbó, 5, Emma Rudilla, 
7 i Arleth Paz, 9; Cadet categoria 
A intermèdia (14 participants): 
Paula Segura, 3 i Lucía Cáliz, 6; 
Júnior categoria A intermèdia: 
Briana Leisel, 6, i Team dance 
categoria B Aleví, tercera posició.

Més premis
Després d’un fantàstic 2018, l’at-
leta olesana Sandra Corcuera, ha 
començat el 2019 amb diversos 
premis i reconeixements.
Als Premis Fosbury 2018, a la ca-
tegoria de Millor Dona Esportista 
dels països catalans, en primera 
fase va guanyar, amb més de 300 
vots d'avantatge sobre la segona 
dona i també 300 més que el pri-
mer home; en segona fase però, 
on es van reiniciar les votacions 
des de 0, va assolir la 2a posició 
darrera d'una noia valenciana, 
amb el que va quedar com a Millor 
Esportista Catalana de 2018.
A més, al ranking mixt (homes i 
dones) del jurat dels Millors Es-
portistes dels països catalans, va 
quedar al lloc 35 .
Finalment, la campiona de Re-
trorunning va guanyar el Premi 
a Millor Esportista Espanyola de 
2018, als Premis VIP Deportivo 
per votació popular, on es va 
valorar el fet d'a banda dels seus 
7 Campionats del Món, ser la 
millor ambaixadora d'un esport 
minoritari i haver-li donat el seu 
espai als mitjans de comunicació 
de tot el món.
Enhorabona campiona!

Campions!
Després de derrotar per 10 a 1 
al Palleja FS, l’equip prebenjamí 
A del CFO es va convertir en el 
Campió de la Lliga Prebenjamí de 
Futbol Sala de la FCF.
Els nois, dirigits per Miguel Ce-
rezo i Pau Caballol van acabar la 
temporada amb un balanç quasi 
perfecte de 9 victòries i 1 der-
rota, el que demostra l’actitud 
de la formació. Els jugadors van 
ser: Iker Aguilar, Marc Calmet, 
Islam Koraichi, Mario Molero, 
Eric Navarro, Pau Pascual, Dídac 
Pérez, Geray Porto, Marc Riba-
tallada, Iker Rodríguez i Salma 
Villanueva.

Or, argent i bronze
El passat cap de setmana del 2 i 
3 de febrer, s’ha celebrat a Olot la 
primera fase de la Copa Catalana 
de les categories de base 1, 2 i 3 
i d’escolar D, organitzada per la 
Federació Catalana de Gimnàstica 
i el Club Gimnàstic Osona.
Donat el gran nombre de parti-
cipants, aquest any les compe-
ticions de la Copa Catalana de 
Gimnàstica han quedat repartides 
en 4 jornades per a cada una de 
les 3 fases que es celebraran 
durant la temporada. Aquest cap 
de setmana ha sigut el torn de 
les primeres gimnastes, de les 
quals 13 representaven al Club 
Gimnàstica Olesa.
El club viu el tret de sortida de 
Copa amb gran satisfacció i bones 
sensacions. Les gimnastes olesa-
nes han defensat tots i cada un 
dels seus exercicis aconseguint 
fantàstics resultats. El proper 
cap de setmana serà el torn de 
les gimnastes de base 4, en la 
competició que se celebrarà a 
Hostalets de Balenyà. L’equip 
tècnic espera mantenir els bons 
resultats i seguir treballant per 
a pujar el més amunt possible la 
gimnàstica olesana.
Resultats destacats:
Júlia Crespo, 23a (B1 petites); 
Jana Sanz, 2a i Aynara Ferrera, 
7a (B1 grans); Núria Galán, 1a i 
Júlia García, 3a (B2 grans); Clàu-
dia Antón, 1a, Alba Nuñez, 14a, 
Leire Baillo, 22a, Ariadna Raya, 
49a, Enara Martínez, 68a,  Jana 

Rodríguez, 69a i l’equip, 4t clas-
sificat (B3 mitjanes).
Per altra banda, el passat 2 de fe-
brer ha tingut lloc a Esparreguera 
la segona jornada de Gimnàstica 
Artística de Consell Comarcal. 
El Club Gimnàstica Olesa hi ha 
participat amb un total de set-
ze gimnastes, de les categories 
aleví, infantil i P5 (en modalitat 
d’exhibició).
Les més petites del gimnàs (gim-
nastes de P5), Júlia, Paula S., 
Abril, Martina i Paula G., han po-
gut aprofitar l’ocasió per presen-
tar al públic els seus exercicis a 
mode d’exhibició, ja que no exis-
teix una categoria de competició 
per a elles. Les seves companyes 
més grans han competit per pri-
mera vegada aquesta temporada, 
demostrant al públic tota la feina 
feta al gimnàs durant aquests 
mesos de preparació. Les alevi-
nes Blanca (9a classificada), Yaiza 
(4a classificada), Lucía i Júlia han 
aconseguit una fantàstica tercera 
plaça en la classificació d’equips, 
que han competit juntament amb 
les seves companyes Bruna, An-
drea, Sofía i Luna. El club també 
ha estat representat en la cate-
goria Infantil B, competició en la 
que han participat l’Aitana, la Noa 
i l’Amelia.

Creu de Saba
Un any més, per Sant Esteve (26 
de desembre passat) un grup de 
socis de la Unió Ciclista Olesana 

(del grup Senglars-UCO) van 
accedir a la Creu de Saba. Una 
jornada de llarga tradició ciclista 
a Olesa i que conclou amb un bon 
esmorzar, també com marca la 
tradició.

Vuit medalles
El passat diumenge 27 de gener, 
la localitat lleidatana de Torrefar-
rera va ser el lloc on van brillar 
els esportistes de Tir Arc Olesa, 
que van aconseguir 8 medalles (5 
d’or, 1 de plata i 2 de bronze) al 
Campionat de Catalunya de Sala 
absolut, junior i en Arc Adaptat
Marta Gimeno, a la modalitat 
d’Arc N U reforça amb el títol de 
campiona de Catalunya al superar 
a la gran favorita Raquel Miñano 
en la gran final per 6/2. Per la 
seva part, Luis Ramos (veterans) 
va acabar primer (536 punts) i 
Josep Lluís Amador, segon, amb 
510 punts.
A la categoria novell, la campiona 
catalana Laia Cortel, amb una 
gran marca personal (568 punts) 
aconseguia l’or i el bronze seria 
per a la Lluïsa Monforte, amb 562 
punts.
En Junior, Aina Pla aconseguia la 
medalla de bronze (496 punts) i 
en Arc Adaptat, Hèctor Garcia i 
l’incombustible Josep Lluís Ama-
dor van terminar com a campions 
catalans en Sènior i Veterans, 
respectivament.
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Entrevista amb…

......Ramon Sabarich i 
Oriol Francesch, 
de l’Associació de Veïns de La 
Rambla-Eixample

“Estem construint un poble, 
no un barri”

P: És difícil que la gent del barri s’apunti a l’associació de 
veïns i que treballi de forma permanent?
R: Si, és complicat que la gent dediqui hores extres de la seva 
vida, perquè tots vivim en un mon on estem “a tope”, on després 
de treballar tenim mil coses, i a més aquesta feina és voluntària i 
moltes vegades no és gen agraïda, perquè les crítiques són molt 
fàcils. El voluntariat és complicat.
O: Funcionen grups al voltant del “consum” d’una cosa: es con-
sumeix esport, oci. Com entitat nosaltres no “consumim”, però si 
ens situem dins del paradigma del consum, aquí es “consumeix” 
autoorganització, felicitat, construcció de poders transversals i 
intentar construir alternatives, si es que es pot dir que estem 
“consumint” alguna cosa, en el sentit de vivències, que quedi clar.
R: De fet intento fer feliços als altres, si els que tinc a prop estan 
contents, jo estaré més content, d’alguna manera el que vens 
a fer aquí es intentar ajudar una mica a que tothom estigui una 
mica més a gust.

“Quan fas coses, generes moviment”
P: Hi ha un moviment associatiu veïnal nou, amb noves 
idees?
O: Crec que la gent abans de nosaltres, també buscava felicitat, 
necessitava cobrir demandes. El que passa és que hi ha un pro-
cés de transformació del moviment veïnal el qual és un motor 
real de transformació de l’entorn. Les associacions de veïns han 
canviat el seu rol, que abans era de crear i organitzar i ara el 
que intentem proposar és tornar als orígens, però reconvertits, 
reinventats.

P: Com accediu a la gent? De què manera interactuen per 
tal de que les vostres propostes s’activin?
O: Interaccionem poc i segurament, malament, podríem millorar 
molt. Amb el jovent utilitzem els canals de xarxes socials i el 
boca-orella; amb la gent més gran, quan venen aquí o quan te’ls 
trobes al carrer. També utilitzem cartells, que la gent gran se’ls 
mira més que el jovent que està més connectat amb les noves 
tecnologies.
R: Pensa també que tenim un barri (La Rambla-Eixample) amb 
al voltant de 12.000 habitants, va des de Jacint Verdaguer fins 
al carrer Obliqua i des de les vies del tren fins a l’Anselm Clavé, 
tenim un barri enorme, no podem arribar a tot arreu. Compta 
que en total som 7 o 8, i el dia que hi estem tots... També és 
veritat que la gent està molt acostumada a que si no li arribes 
a casa seva amb l’informació, difícilment miraran coses extres... 
De totes maneres i a base de fer coses, aquest any he notat que 
hi ha molta gent que ve a l’associació, que ve a nosaltres amb 
propostes per a fer coses.

“El carrer és viu, ens toca 
gestionar l’espai públic”

P: Com treballeu amb el gran ventall de propostes i activi-
tats que rebeu i que finalment concreteu?
R: Cada dimarts tenim reunió i entre tots parlem del que ha pas-
sat, si algú s’ha assabentat d’alguna cosa, revisem el correu, co-
mentem coses i valorem les propostes rebudes, i a partir decidim 
i passem a l’acció.
O: Tenim molt clar que les coses que es fan des de l’associació 
de veïns han de ser una cosa sempre oberta, plural, que arribi a 
tothom, que promogui un interès general i no privat. A vegades 
hem rebut propostes de gent molt propera que li vam dir que no. 
A títol personal, t’ajudo i ho fem, però no es pot fer des de l’as-
sociació, perquè això ha de ser una cosa que benefici socialment 
al barri.

P: Com es sosté l’associació?
R: Bàsicament tenim tres vies. Primer, els socis, que seran uns 
100, 120 més o menys que paguen 15 euros l’any; un altra via 
son les donacions que passem a recollir pels comerços, sobre tot 
per a la festa de juliol que és la que costa més diners, i després 
està la subvenció per part de l’Ajuntament. Encara hi podem tro-
bar una altra via d’ingressos que és a partir de les activitats que 
fem, que a vegades ens generem algun tipus de benefici, que 
reinvertim, per exemple, una paella popular i amb els diners que 
es guanyen es paguen, per exemple, cartells publicitaris.

P: Quines son les principals línies d’acció a partir de les 
demandes del veïnat?
R: Nosaltres hem volgut mantenir el que ja es feia, per exemple, 
un espai per a la gent gran on puguin reunir-se, jugar a cartes, 
dominó, pintura, etcètera. A part d’això generem col·laboracions 
amb altres entitats i associacions, que no tenen un local propi, 
poden venir aquí a reunir-se; i això també repercuteix en nosal-
tres perquè d’aquesta manera estem creant una xarxa. I també 
activitats que fem cap a l’exterior, amb l’idea de dinamitzar so-
cialment el barri, ja sigui amb les festes del barri, algun concert; 
hem fet dues consultes, una per si es volia tallar un carrer on els 
cotxes circulaven molt ràpid i l’altra per a veure com volia la gent 
el Parc de l’Estatut.

O: Hi ha una demanda de dinamització de l’espai públic, del barri, 
de tallers, de coses a l’aire lliure, de cultura al carrer. Altres de-
mandes fan referència a la gestió de l’espai públic, a que el car-
rer és viu, per exemple, la reorganització de l’avinguda Francesc 
Macià, la Rambla i el cotxe, o el Parc de l’Estatut. I finalment, la 
necessitat de l’espai per a fer coses: aquí ve Marea Pensionista o 
la plataforma Olesa es mou i fan reunions, la gent de l’habitatge 
cooperatiu ve aquí i es reuneix. La gent sap que aquí es fan coses 
i que tenen un espai obert a molt tipus de gent, no només a la 
gent de l’Associació.

“Amb el temps hem anat transformant la 
prioritat d’acció, per exemple deixem de 

destinar esforços a la participació institucional 
(per ineficaç i fal·laç) i la hem canviat per una 

participació autònoma i directa”

P: Quins son els vostres principals problemes?
O: De mobilització i d’organització. D’organització primer, per 
nombre de persones, som pocs i volem fer moltes coses i a ve-
gades t’ofegues. I de mobilització, quan fas una activitat, la res-
posta de la gent. Aquí hi ha dues coses, una quan et fan una 
demanda d’activitat i ells ja creen una mobilització amb la gent, 
les activitats han de ser molt autònomes. 
R: Tenim problemes amb la gent incívica del barri, a vegades fas 
coses pel barri i alguna persona no té la consciència suficient i 
es dedica a destrossar algunes coses, per exemple, amb els es-
cocells o al patí obert a l’escola Ferrà. A vegades passa que ens 
donen les coses sense que això suposi un guany personal, no ho 
valorem.
També ens trobem amb molta lentitud per part de l’Administra-
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Entrevista amb… (cont.)
ció. Per exemple, amb la consulta per posar-hi una pilona al final 
de la Rambla, l’Ajuntament va trigar dos anys en donar una res-
posta, i no és per falta de diàleg, el problema és a l’hora de tenir 
resolucions, què, quan, com, etcètera..., que es triga molt i això 
té conseqüències amb el barri i també amb la participació i la 
implicació de la gent en les propostes. 

O: Al final això està relacionat amb com es concep realment la par-
ticipació, si tu gestiones i punt, doncs, perfecte. Si no traspasses 
poder, si no dones recolzament, ni autonomia, malament. Sembla 
que les associacions estem en una lliga i els projectes de la política 
oficial estan en una altra, i això falla. Si tens una necessitat de con-
trol i gestió de tot, quan més estret sigui el coll de l’ampolla per on 
s’ha de passar, més difícil serà que tot es gestioni.
Nosaltres intentem fer coses sense l’ajut de l’Ajuntament. Hem par-
ticipat molt de temps dels consells de barris i ja no hi anem perquè 
és una pèrdua de temps, no és efectiu, son petites rodes de. Al 
principi vam participar dels procés dels pressupostos participatius, 
però quan vam veure en què es convertia, vam marxar d’allà: això 
va ser posar-nos a competir entre tots nosaltres, polítiques que son 
estructurals i que no son discutibles. Per exemple, l’entorn dels es-
pais de les escoles i dels espais del patis de les escoles no és una 
cosa que s’hagi de discutir en un procés participatiu dels pressu-
postos. I l’altra cosa és que es va convertir en un espai de compe-
tència i competitivitat entre diversos projectes. No es pot plantejar 
des d’una qüestió de lluita entre barris perquè nosaltres estem a La 
Rambla-Eixample, però és igual, estem construint un poble, no un 
barri. També participàvem de la Fira d’Entitats, però ja fa tres anys 
que no hi anem, perquè és per a la galeria encara més pervers que 
això, perquè quan et donen la subvenció, hi ha uns punts que t’ad-
judiquen si participes d’això. Això no és ètic, has de donar unes 
altres maneres d’incentivar a les entitats per a que hi participen. 

P: Quina valoració feu dels incidents al barri l’any passat?

O: Els incidents que s’han produït han deixat de ser fets aïllats, a ser 
incidents recurrents i aquesta situació preocupa molt. És important 
analitzar com es va arribar aquí, per què passa això. Crec que passa 
molt per l’expulsió del centre a la perifèria. Es centralitzen les coses 
i tot el que queda al voltant, s’oblida. La Rambla abans era un eix 
comercial, un lloc amb molta vida, molt comerços i molt diferents, hi 
era el mercat ambulant, la Festa Major es celebrava on ara està el 
Parc de l’Estatut. Ara està plena de bars i no es que els bars siguin 
el conflicte, que quedi clar, però s’han tret activitats que es feien 
aquí, s’ha desmobilitzat el barri i al mateix temps, s’ha massificat, 
tota aquesta zona es va omplir de pisos: més gent, menys espais, 
t’empobreixes a nivell social.
Per altra banda, hi ha un canvi de valors, no només al nostre barri, 
sobre com vivim la vida, el carrer, com sentim el carrer. Les activi-
tats culturals a l’espai públic i un comerç dinàmic afavoreixen canviar 
les dinàmiques de l’espai. Quin espai públic lliure i verd en tenim a 
l’Eixample? Cap. Cal invertir molt més en allò social i no limitar-se a 
l’acció policial.

Junta: Alba González, Ramon Sabarich, Daniel C. Fernández, Martí 
Alcón, Marçal Vendranas, Carlos Marcial, Jordi Samper, Carlos Marcial, 
Javi González i Oriol Francesch. Els càrrecs es renoven anualment: 
aquest equip porta treballant 3 anys.

Principals línies dels projectes: 
• Alternatives al barri: dinamització descentralitzada cultura, salut, art...
• Participació directe: taller de Participació per l’avinguda Francesc Macià, 

qüestionari sobre el futur del Parc de l’Estatut i Referèndum per La Rambla.
• Potenciació de l'autoorganització: entitats, col·lectius, moviments socials
Horari: de dilluns a divendres, de 17 a 20 hores
Telèfon: 654 270 733
a/e: laramblaeixample@gmail.com

08640
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La consulta

“El psicólogo no resu-
elve tus problemas, te 
ayuda a encontrar la 
solución”

Cuando se menciona la figura 
del psicólogo, muchas personas 
empiezan a incomodarse, inten-
tan cambiar de tema o incluso 
se asustan al pensar que la otra 
persona deba recurrir a ellos. 
Todos hemos oído aquellas frases 
de “yo no estoy loco”, “qué le 
voy a ir a contar yo a un desco-
nocido”, “no hay mejor psicólogo 
que un amigo”, etcétera. Todas 
estas frases reflejan desconoci-
miento y prejuicios respecto a 
los psicólogos. A día de hoy ir al 
psicólogo sigue siendo un tema 
tabú y consideramos que debe 
dejar de serlo ya que, si cuan-
do te encuentras mal acudes al 
médico, cuando sientes malestar 

emocional o psicológico necesi-
tas la ayuda de un psicólogo. Es 
por ello que queremos explicaros 
qué es un psicólogo.
Si esperas ir al psicólogo y que 
te dé respuestas, te solucione los 
problemas o te diga si haces las 
cosas bien o mal, no lo hará ya 
que no es su función. El psicólogo 
te aportará las herramientas ne-
cesarias para que puedas mane-
jar por ti mismo tus problemas, 
te ayudará a que encuentres tus 
propias respuestas. Tenemos 
que tener presente que acudir al 
psicólogo se debe concebir como 
una forma de mejorar nuestra 
vida y no una razón para sentir-
nos estigmatizados.
¿Por qué un psicólogo nunca te 
dirá que debes hacer? Un motivo 
es porque cada uno tiene su pro-
pio ritmo de afrontamiento de la 
realidad, necesitamos nuestro ti-
empo para recopilar información 
y así poder tomar una decisión 
más consciente. Por ejemplo, un 
psicólogo puede ver una pareja 
y pensar que la mejor opción es 
que se separen, pero, puede que 
la pareja no esté preparada para 
dar ese paso. Por ello la función 

del psicólogo será ayudarte a 
comprender lo que es mejor para 
ti y lo que quieres de verdad 
analizando la situación desde una 
perspectiva más objetiva.
Otro motivo es porque debes 
asumir la responsabilidad de tus 
decisiones. Uno de los objetivos 
de la terapia es que tomes las 
riendas de tu vida. También de-
bes comprender que no existen 
buenas o malas decisiones, sólo 
existen tus propias decisiones, 
que seguramente serán las más 
adecuadas al momento de la vida 
en el que estás, y al final quien 
debe decidir eres tú. Además, 
es probable que reacciones mal 
ante los consejos. Al principio 
puede parecerte genial lo que 
te diga, pero, con el paso de 
los días, si no estás preparado, 
empezarás a buscar razones en 
contra, llegando incluso a pensar 
“¿¡Cómo se atreve a decirme qué 
debo hacer?!”.
Otro motivo es porque debes 
crecer y no desarrollar una de-
pendencia al psicólogo. Cuando 
tu llevas el coche al taller por-
que tiene un problema esperas 
que te lo arreglen y no aprender 

sobre mecánica, ¿verdad? Pues 
cuando decides ir a la consulta 
del psicólogo es justo lo contra-
rio, debes aprender “mecánica 
psicológica” para solucionar el 
problema y poder solventar po-
sibles dificultades en el futuro.
La terapia es un buen recurso 
para todo el mundo, porque no 
somos perfectos e invencibles y, 
a veces, necesitamos puntos de 
vista externos que enriquezcan 
el nuestro. 
En muchos casos, la visita al psi-
cólogo llega cuando te encuen-
tras verdaderamente mal, pero, 
si estar con un dolor de barriga 
terrible durante meses y no ir al 
médico no tiene mucho sentido, 
tampoco lo tiene el de aguantar 
el dolor emocional sin acudir a 
un psicólogo.
Así pues, si algo te produce ma-
lestar y afecta a tu vida cotidi-
ana, consulta con un psicólogo; 
porque hablar de psicología es 
hablar de mejorar nuestra cali-
dad de vida.
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Per molts anys!
Febrer
Angels Campoy Lozano (57), Anna Maria Garcia Gibert (89), Antoni Boada Juncosa (42), Antonio López Ferrera (63), Antonio Vicente Moreno (71), Arnau 
Mollón Casado (15), Beatriz Díaz Manzanares (29), Beatriz Gómez (59), Bernat Durán (50), Cándido Colom Solsona (88), Carmelo Sánchez Sánchez 
(64), Celia Freniche García (50), Conxita Safont Comelles (89), Daniel Abril Escolano (43), Dèlia Almirall Vilà (34), Eduard Llimona Alemany, Eduard 
Sanmartí, Emili Bayona Gibert (54), Eusebio Ortiz Serrano (94), Felisa Guillem Gil (84), Florencio Codina Gorro (92), Francisca Castrillo Cordero (81), 
Francisco José Arjona (56), Gabriel Cassi Sales (88), Helena Escolà Boada (32), Helena Oleart Playà (24), Isabel Carreño Moreno (79), Jaume Morera 
Castelltort (98), Joan Arévalo (76), Joan Segura Rius (58), Joan Torres Vicente (20), Joana Pérez López (10), Jonathan Sánchez Esteban (35), Jordi 
Jorba Picañol (55), Jordi Pinyol Guamis (41), Josep Arjona Romero (53), Josep Carrera Jolis (52), Judit Echenique Martínez (40), Júlia Ayguadé Canals 
(95), Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (82), Lluís Reche Gil (25), Macaria García Guerra (93), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró, Marga Arévalo 
Alvarez (50), Maria Galcerán Alavedra (63), María Manzanares Amaro (67), Maria Rosa Altarriba Fernández (55), Maria Rosa Margarit Tobella (58), Marta 
Caballé Martínez (45), Melchor Cano Morales (60), Miguel Guillamón Casanovas (91), Miguel Navarro Mancebo (85), Miquel Aiguadé Ballús (70), Miquel 
Jorba Picañol (55), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (48), Montse Boada Sastre (84), Montserrat Cherta Batet (95), Nerea Barragán Lozano 
(18), Nil Segura Monfort (17), Núria Piqué Pinto (88), Paquita García Caballé (52), Paquita Gibert Juventeny (84), Pere Camats Cabré (46), Pere Camats 
Planas (81), Pilar Moser (62), Pol Aceña Foguet (26), Rosa Volta Segura (97), Sebastià Vilà Fillola (64), Sergio Ibáñez Poble (37), Sofía Lujano Valdivias 
(101), Teresa Estruch Mura (78), Toni Rosa Ferrer (12), Valentina Marta Carrasco (102), Xavier Armengou Safont (45).
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.
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Taller vivencial d’abraçades

www.ariadna-olesa.org

PONENT: Pilar Santamaria
DIA: Dijous 21 de Febrer
HORA: 18 h
LLOC: Comunitat Minera 
Olesana

@associacio.ariadna

Ariadna Olesa

18 anys aprenent al teu costat, moltes 
felicitats, t’estimem, la teva familia.

Felicitats Arlet, Claudia i Berta!
L'Arlet fa 6 anys i la Claudia i la Berta 
fan 3 anys. DE PART DE LA BESÀVIA 
CARMEN.

Felicitats Maikel! Felicidades Mamá! 
3/02/46

Felicidades 
David!  
4/02/08

Felicidades 
Dioni! 
7/02/77

¡Feliz cumpleaños 
Emmita!
5 añitos!!! 27/2/19
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cooperativa d’ensenyament

PORTES OBERTES
JORNADA DE

Diumenge 24 de febrer de 11 a 14h
Visites personalitzades durant l’horari lectiu. Hores a convenir.
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