
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 - Juny 2018 / any 14 / número 133



086402

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

Editorial
Les paraules, les coses i els fets
Un repàs per les noticies dels dar-
rers dies ens deixen una infinitat 
de paraules, frases, fets, notícies, 
rumors, desmentides i també moltes 
il·lusiones, expectatives, frustraci-
ons i desafiaments. Sí, és clar, estem 
parlant de política. De sobte o no, 
segons com s'ho miri, es realitza 
una extraordinària moció de censu-
ra i en qüestió de dies, el president 
del govern espanyol és rellevat per 
un dels seus principals oponents. 
L'escenari polític es reconfigura, hi 
ha canvis de noms en les carteres i 
s'obre un gran interrogant de cara al 
futur, per veure si la governabilitat 
serà l'eix que permeti mantenir un 
equilibri entre les forces polítiques.
Sembla ser que aquests canvis 
institucionals no afecten la vida del 
ciutadà de a peu, però, d'una manera 
o altra, influiran. No es pot romandre 
al marge d'aquest tipus de situaci-
ons excepcionals de la vida política 
d'un país.
Mentrestant, la vida continua i els 
dies transcorren amb preparatius de 
tota mena. Les temporades esporti-
ves de les diferents disciplines pràc-
ticament s'han acabat, fonamental-
ment amb excel·lents resultats per 
al que als equips olesans representa. 
Ja hi ha plans per a vacances, sigui la 
piscina de casa, la municipal o peti-
tes escapades cap a llocs nous o uns 
dies al poble dels avis. Gairebé no 
queden dies de classe a les escoles 
i gairebé tots mirem cap a la festa 
de Santa Oliva i de la Festa Major. 
Olesa de Montserrat, com sempre, 
proposa una gran quantitat i varietat 
d'activitats per a tots els públics i en 
diferents racons del poble perquè 
el mes de juny sigui una celebració 
durant cada un dels seus dies i “por 
todo lo alto”.
Per la nostra banda, oferim una 
edició especial doble amb tota la 
informació necessària per gaudir 
d'aquestes festes ... Tindrem uns 
dies de recés, però seguirem infor-
mant per les xarxes socials (Insta-
gram, Twitter, Facebook, etcètera) 
sobre tot el que esdevé en el poble.
A Gaudir de Santa Oliva i de la Festa 
Major! Salut i bona lectura d'aquesta 
edició!

Farmàcies de torn diürn  - juliol 2018
diumenge 1 ABELEIRA
dilluns 2 BARGALLÓ
dimarts 3 VENDRANES
dimecres 4 BERENGUER
dijous 5 LEY
divendres 6 MATAS
dissabte 7 ABELEIRA
diumenge 8 ALAVEDRA
dilluns 9 VENDRANES
dimarts 10 BERENGUER
dimecres 11 LEY

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

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

Farmàcies de torn diürn  - juny 2018
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
divendres 29 LEY
dissabte 30 MATAS

Farmàcies de torn diürn  - agost 2018
dimecres 1 VENDRANES
dijous 2 LEY
divendres 3 MATAS
dissabte 4 VENDRANES
diumenge 5 LEY
dilluns 6 MATAS
dimarts 7 VENDRANES
dimecres 8 LEY
dijous 9 MATAS
divendres 10 VENDRANES
dissabte 11 LEY

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

dijous 23 BERENGUER
divendres 24 BARGALLÓ
dissabte 25 ABELEIRA
diumenge 26 BERENGUER
dilluns 27 ALAVEDRA
dimarts 28 BERENGUER
dimecres 29 BARGALLÓ
dijous 30 BERENGUER
divendres 31 ABELEIRA
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Diagnosi
L’Ajuntament va presentar la di-
agnosi del Pla d’Economia, Ocu-
pació i Formació, un dels projec-
tes més importants impulsats pel 
Servei de Promoció Econòmica, 
que té un cost total de prop de 
25.000 euros i compta amb el 
suport econòmic de la Diputació 
de Barcelona (amb una subvenció 
de 14.670 euros).
El cap de Promoció Econòmica, 
Josep Torrent, ha explicat que 
el projecte parteix de diferents 
realitats. Per una banda, al Baix 
Llobregat Nord a curt termini hi 
haurà un canvi important en les 
infraestructures, sobretot amb 
l’obertura de la futura autovia 
B-40, que implicarà un canvi 
important en les comunicacions. 
A més, la disponibilitat de sòl 
industrial a prop de Barcelona 
s’està esgotant i per tant s’ha de 
posar en valor aquells municipis 
que, com Olesa de Montserrat, 
tenen espai industrial disponible. 
Des del departament de Promo-
ció Econòmica també es valora 
positivament el desenvolupament 
d’un altre Pla estratègic centrat al 
Baix Llobregat Nord, en aquest 
cas centrat en el turisme i lide-
rat pel Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat. L’aposta decidi-
da d’Olesa per ampliar l’oferta 
de cicles formatius és un altre 
dels elements que s’ha tingut en 
compte a l’hora d’impulsar aquest 
Pla estratègic.  
El regidor d’Empresa i Ocupació 
de l’Ajuntament d’Olesa, Dídac 
Solà, ha destacat que el Pla “vol 
esdevenir l’instrument de re-
ferència per articular de forma 
ordenada, realista i estratègica 
el desenvolupament econòmic i 
l’ocupació d’Olesa de Montser-
rat”, combinant actuacions “que 
permetin fer front a les neces-
sitats actuals amb estratègies 
de futur per posicionar Olesa de 
Montserrat dins del Baix Llobre-
gat Nord”. 
L’objectiu d’aquest projecte és, 
en primer lloc, entendre quines 

són les dinàmiques econòmiques, 
ocupacionals i formatives actu-
als al municipi i poder planificar, 
en coherència amb la realitat, 
les accions necessàries per la 
transformació del territori i la 
millora de la qualitat de vida. En 
l’acte d’aquest dijous, a banda de 
presentar la diagnosi, també es 
faran grups de treball amb agents 
implicats en els diferents àmbits. 

Avinguda remodelada
L’avantprojecte de remodelació 
de l’avinguda Francesc Macià, 
un dels principals eixos viaris 
d’Olesa, va ser presentat en un 
acte a l’Escorxador. El regidor 
d’Obres i Edificació de l’Ajunta-
ment, Miquel Riera, ha destacat 
que la remodelació de l’avinguda 
Francesc Macià és una prioritat 
de l’Equip de Govern, i un dels 
objectius d’aquest mandat. És 
per aquest motiu que va dema-
nar finançament a la Diputació 
de Barcelona per poder-lo tirar 
endavant. En aquest sentit, l’ens 
supramunicipal va dotar l’Ajun-
tament amb 800.000 euros per 
finançar tres obres: la rambleta 

del carrer Priorat, la construcció 
de la nova caserna de la Policia 
Local i també la remodelació de 
Francesc Macià. Ara bé, les obres 
de remodelació no s’engegaran 
fins que no estiguin enllestides 
les de la riera de Can Carreras, 
un altre dels grans projectes que 
té en execució l’Ajuntament.
Per impulsar la remodelació de 
l’avinguda Francesc Macià, el 
2017 l’Ajuntament també va de-
manar a la Diputació de Barcelo-
na un estudi previ que servís per 
identificar els problemes d’aquest 
important eix viari, i l’ús que en 
fan tant conductors com via-
nants, així com la relació amb el 
comerç. Després d’aquesta diag-
nosi, l’Ajuntament va licitar l’ela-
boració del projecte constructiu, 
que va arrencar amb un procés 
de participació i una consulta a 
través d’Internet per conèixer 
les preferències dels olesans i 
olesanes. La gran majoria d’apor-
tacions ciutadanes contemplaven 
la idea d’eixamplar voreres, eli-
minar barreres arquitectòniques, 
augmentar la presència de verd i 
millorar el mobiliari urbà. 

L’avantprojecte contempla man-
tenir dos carrils per a la circulació 
de vehicles, un per a cada sentit. 
Això ja suposarà destinar-hi a la 
circulació 6 dels 12 metres d’am-
plada que té l’avinguda. La resta, 
sis metres més, es destinaran 
als vianants en forma de voreres 
més amples, fet que, ha admès 
el regidor d’Obres i Edificació, 
suposarà perdre places d’apar-
cament. Ara bé, sí es mantindran 
les parades d’autobús i les zones 
de càrrega i descàrrega.
De l’avantprojecte, Miquel Riera 
ha destacat que resol els itinera-
ris que concentren més vianants 
i les confluències amb la plaça 
Catalunya i la plaça de l’Oli, amb 
solució a un dels punts conflictius 
més importants que hi ha actual-
ment, com són la perillositat de 
les escales que donen accés al 
pàrquing públic soterrat. Per al 
regidor, amb la reducció de carrils 
es pacificarà el trànsit i el vianant 
tindrà més espai. D’altra banda, 
l’avantprojecte ha descartat la 
instal·lació de carrils bici, que 
segons el regidor Miquel Riera 
“caldrà definir en altres carrers 
de l’Eixample”.

Ajudes per al lloguer
L'Oficina Local d'Habitatge de 
l'Ajuntament ha informat que la 
Generalitat de Catalunya convo-
ca, un any més, les subvencions 
per al pagament del lloguer. Per 
participar a la convocatòria de 
2018, cal que la persona sol-
licitant sigui titular d'un contracte 
de lloguer vigent, cal tenir la re-
sidència legal a Catalunya i uns 
ingressos familiars màxims d'uns 
22.000 € aproximadament. 
La responsable de l'àrea, Maica 
Ribas, ha explicat que tot i que 
la Generalitat de Catalunya ha 
establert aquest topall d'ingres-
sos, després hi ha un càlcul per 
tal d'establir la situació de cada 
unitat familiar. La subvenció su-
posarà el 40% de l'import del 

Això passa al poble

Pensant la nova avinguda
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lloguer anual d''aquest 2018 amb 
un màxim de 2.400€. 
Els impressos es poden recollir a 
la recepció de l'Ajuntament i les 
sol·licituds es poden presentar 
fins el 29 de juny. 

Cultura popular
La Casa de Cultura acull fins al 
proper 10 de juny l’exposició de 
producció pròpia de l’Ajuntament 
titulada “Festes i Cultura Popu-
lar a Olesa de Montserrat”. La 
mostra, que pretén acostar els 
elements i la imatgeria vinculada 
a la cultura popular del municipi 
a la ciutadania, va comptar amb 
una conferència inaugural  titu-
lada “Vellut, Damasc i Argent: 
l’ofici de porrer a la baronia de 
Montserrat”, a càrrec de l’his-
toriador Joan Pozo. La mostra 
també inclou la porra d’Olesa 
de Montserrat, custodiada per 
l’Arxiu Històric Municipal, que 
data de finals del segle XVI i que 
recentment ha estat restaurada 
al Centre de Restauració de béns 
mobles de Catalunya.

Cremats, un altre cop
El passat 28 de maig, 16 conte-
nidors del barri de Sant Bernat 

han apareguts cremats. La Policia 
Local va rebre l'avís de diversos 
ciutadans i ciutadanes de la cre-
ma de diversos contenidors en 
punts propers, en total, 16 con-
tenidors, un darrere l'altre amb 
pocs minuts de diferència i sis de 
manera simultània, fet que, se-
gons el cos, “fa que prengui força 
la hipòtesi que la crema l’hauria 
provocat de forma intencionada 
un sol individu, seguint el modus 
operandi utilitzat en els darrers 
casos.  L'incendi dels contenidors 

ha causat danys per valor de 
12.365,35€
En relació amb aquests fets, l’al-
caldessa Pilar Puimedon ha con-
demnat l’acció i ha volgut deixar 
clar que “la crema de conteni-
dors no beneficia absolutament 
a ningú”. Alhora, Puimedon ha 
afegit que “tan sols comporta 
una despesa econòmica que 
l’Ajuntament podria destinar a 
altres partides”. De la mateixa 
manera, l’alcaldessa ha fet una 
crida a la ciutadania per tal que 

informi a la Policia Local de qual-
sevol moviment sospitós que 
pugui aportar pistes sobre qui hi 
hauria darrere d’aquestes cremes 
de contenidors.

Cap de llista
El passat 29 de maig, l’Assemblea 
local d’Esquerra ha escollit per 
unanimitat al Martí Fortuny com 
a cap de llista per a les eleccions 
municipals 2019.
 

Això passa al poble (cont.)

Cultura popular a Olesa                                          Foto: AOM Martí Fortuny, candidat                                                   Foto: ECO

Crema a Sant Bernat                                                       Foto: AOM
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Reunió en Madrid
L'alcaldessa d'Olesa de Montser-
rat, Pilar Puimedon, juntament 
amb els alcaldes i alcaldessa 
d'Abrera, Terrassa i Viladecavalls, 
Jesús Naharro, Alfredo Vega i 
Francesca Berenguer respecti-
vament, s'ha reunit divendres 18 
de maig a Madrid amb el Director 
General de Carreteras, Jorge Ur-
recho, per conèixer l’estat de les 
obres de l’autovia orbital B-40. 
Aquesta reunió es fruït de la pe-
tició conjunta dels municipis i els 
agents socioeconòmics afectats 
per les obres de l’autovia que 
es va realitzar el passat mes de 
març a Terrassa. A la reunió, 
els representants de l’estat han 
presentat l’evolució dels treballs 
d’un projecte que es va iniciar 
ja fa més de 10 anys, que ha 
patit endarreriments, retallades 
i contínues actualitzacions i mo-
dificacions.
Per a la delegació dels municipis, 
respecte l’evolució de les obres, 
també és  important poder con-
cretar el disseny i els terminis 
d’execució dels enllaços, tant a 
la zona sud com nord del túnel, 
així com a la resta de connexions. 
En la presentació que s’ha fet a 

la reunió per part dels responsa-
bles del projecte, s’ha evidenciat 
que encara queden força temes 
per emprendre, el que –segons 
els responsables- els impedeix 
no poder confirmar una data de 
finalització. Els representants 
municipals han exigit al titular de 
Carreteres, “la màxima celeritat i 
compromís en el projecte”, a més 
de poder establir un seguiment 
periòdic i de primera mà de tots 
els aspectes relacionats amb 
l’obra i la seva finalització. En 
aquesta línia, s’ha acordat realit-
zar una nova visita a les obres el 
proper mes de setembre, per co-
nèixer de primera mà els detalls 
i l’evolució de les obres. Aquesta 
visita forma part d’aquest com-
promís de poder realitzar un 
seguiment periòdic, que s’espera 
que sigui trimestral, per part dels 
representants polítics i tècnics 
de cada un dels ajuntaments, 
dels agents socioeconòmics del 
territori, amb els representants 
ministerials.

Foment de la lectura
En el marc de la Setmana de la 
Lectura, l’Ajuntament va organit-
zar el passat 18 de maig un acte 

de reconeixement al Pla Lector 
d’Olesa de Montserrat durant 
el seu primer curs escolar en 
funcionament i ha comptat amb 
la representació d'alumnat que 
ha participat aquest curs del 
projecte Legiland, el professorat 
i equip directiu de tots els cen-
tres educatius olesans,així com 
la representant tècnica del Pla 
Educatiu Entorn al Baix Llobregat. 
L’encarregat d’obrir l’acte ha estat 
el regidor i portaveu municipal, 
Jordi Martínez, que ha començat 
explicant que aquesta trobada 
vol ser un reconeixement a la 
feina feta durant aquest curs per 
impulsar el projecte Legiland i 
el foment de la lectura amb un 
objectiu molt concret: millorar la 
comprensió lectora, element clau 
en l’èxit escolar.
Per la seva banda, la represen-
tant tècnica del Pla Entorn Edu-
catiu al Baix Llobregat, Teresa 
Moragas, ha agraït a tots els 
agents que han participat en la 
posada en marxa del Pla Lector 
Municipal, i, en aquest marc, del 
projecte Legiland i la Setmana de 
la Lectura. Moragas ha remarcat 
la importància de treballar en 
xarxa per aconseguir uns objec-
tius comuns. Un dels impulsors 
del projecte Legiland a Olesa de 
Montserrat ha estat Javier Mora-
les, professor a l’institut Creu de 
Saba. Morales ha destacat que 
en un any s’ha fet moltíssima 
feina i ha agraït el paper de tots 
i cadascun dels agents: bibliote-
ca, a l'Ajuntament i en especial 
al Departament d’Ensenyament 
i als equips directius. Morales 
també ha agraït la participació 
dels protagonistes, els lectors i 
lectores ja que ha remarcat que 
si el projecte ha funcionat ha es-
tat gràcies a l’alumnat implicat i 
per a qui es va posar en marxa 
el projecte.  
El Pla Lector Municipal és una 
iniciativa que va arrencar al se-
tembre i pensada amb caràcter 

indefinit dins del context del Pla 
Educatiu Entorn. Una de les acti-
vitats destacades que s’han dut a 
terme durant aquest curs escolar 
és la implantació del programa de 
lectura Legiland pels alumnes de 
6è i 1r de l’ESO. A part d’entre-
nar les competències lectores de 
l’alumnat, s’incentiva el seu gust 
per la lectura d’una manera lúdica 
perquè a mida que va responent 
els qüestionaris guanya punts per 
un avatar personalitzat i entra en 
un rànquing de puntuació entre 
escoles i municipis.

Nou servei gratuït
El Departament de Consum de 
l’Ajuntament d’Olesa de Mont-
serrat ofereix un servei gratuït 
adreçat a tota la ciutadania per  
a consultes relacionades amb les 
clàusules terra, l’índex IRPH o 
la devolució de les despeses de 
formalització de les hipoteques. 
És un servei especialitzat al qual 
cal demanar cita prèvia al 93 778 
00 50.
Des de l’àrea van informar que 
han estat molts els ciutadans i 
ciutadanes que ja s'han adreçat 
a aquest servei de l'Ajuntament i 
que han rebut el pertinent asses-
sorament. Ara bé, què s'ha de fer 
per identificar la clàusula terra o 
l'índex d'IRPH a la hipoteca?  Les 
clàusules terra son unes clàusules 
establertes en els contractes de 
préstec hipotecari a interès varia-
ble que preveuen que, encara que 
el tipus d'interès baixi per sota 
d'un determinat llindar establert 
per l’entitat bancària, la persona 
consumidora seguirà abonant el 
corresponent a aquest límit sense 
beneficiar-se de la baixa del tipus 
d’interès de referència, habitual-
ment l'euríbor. Per identificar-les, 
heu de consultar  l’escriptura de 
préstec hipotecari que vau signar 
amb l’entitat bancària. Compro-
veu si en l’apartat que fa refe-
rència als interessos s’estableix 
que el tipus interès aplicable no 

Va passar

Per l’autovia B-40                                                  Foto: AOM
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pot ser inferior, per exemple, al 
3%, 4%, etc.
L'Índex de Referència de Préstecs 
Hipotecaris (IRPH), o tipus mitjà, 
és la mitjana aritmètica que fa el 
Banc d’Espanya cada mes dels 
tipus d’interès en els préstecs 
hipotecaris amb un termini igual 
o superior a tres anys per adquirir 

un habitatge lliure. L'IRPH el feien 
servir les entitats financeres per 
actualitzar les hipoteques amb 
tipus d'interès variable quan 
estaven referenciades a aquest 
índex. Aquesta referència va de-
saparèixer per llei l’any 2013 però 
en molts préstecs l’han continuat 
aplicant.

Per reclamar envers aquestes 
dues qüestions, en primer lloc, 
cal presentar un escrit a l’entitat 
de crèdit (de manera fefaent per-
què en quedi constància: mitjan-
çant una carta certificada o bu-
rofax amb justificant de recepció 
o amb la constància del segell de 
l’entitat, o bé per via electrònica 
amb la constància d’un número 
de reclamació de l’entitat). Per 
tot, això s'ha elaborat material 
informatiu destinat a les persones 
afectades i / o els seus familiars, 
destinat a facilitar-los la presen-
tació a les entitats bancaries per 
aquesta tipologia de reclamaci-
ons (documents adjunts de Recla-
mació IRPH, Escrit de Reclamació 
despeses formalització hipoteca i 
Reclamació devolució quantitats 
clàusules sòl).

Gran Mostra
La 10a Mostra d'Entitats des de 
primera hora del matí del passat 
dissabte 26 de maig va marcar 
el ritme de la jornada a l'entorn 
del Parc Municipal. Les més de 
seixanta associacions locals de 
tot tipus es van concentrar en 

els seus estands per guarnir la 
parada. L'estand de l'Ajuntament 
presentava dues propostes par-
ticipatives: la urbanització de 
l'Av. Francesc Maciá i els usos de 
l'antiga escola Sant Bernat.
La tarda-vespre del dissabte, la 
10a Mostra d'Entitats va viure 
els moments més reeixits amb 
permanents espectacles a l'esce-
nari del Parc Municipal i el caliu 
de molt públic. Fins a les 20:45 
hores, les diverses associacions 
locals van presentar els seus 
balls, danses, concerts o ex-
pressions artístiques. Aleshores 
es va homenatjar a les entitats 
que enguany celebren l'aniver-
sari acabat en 0: L'Ampa Creu 
de Saba, 10 anys, La Xarxa, 30 
anys i l'Associació de Propieta-
ris i Parcel·listes Oasis 40 anys. 
L'estand més bonic va ser el de 
l'Associació de Voluntaris d'Ole-
sa (AVO). Un pastís popular per 
a tots els presents, el pastís de 
Santa Oliva, va tancar el dia amb 
una gran i dolça sorpresa.
Enhorabona!

Va passar (cont.)

Consultes gratuïtes                                                         Foto: AOM
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Èxit de participació
El passat 25 d’abril es van iniciar 
una recollida de signatures que 
va finalitzar el 13 de maig d’en-
guany. El motiu és demanar a 
l’Ajuntament d’Olesa de Montser-
rat governat per majoria absoluta 
pel partit polític Bloc Olesà, la 
instal·lació d’una zona d’esbarjo 
per a gossos al barri Poble Sec. 
La recollida es va realitzar a 
ciutadans empadronats a Olesa 
de Montserrat, majors d’edat. 
Es van recollir un total de 1780 
signatures, un èxit de participació 
ciutadana on es reflecteix una ne-
cessitat evident. Agraïm a tothom 
que ha participat en la recollida 

i també a la nostra alcaldessa i 
regidors on confiem de bon grat 
que faran el possible per escoltar 
la veu del poble.
Grup de Veïns del barri Poble Sec

No són pas uns bons amics
Aquests  mandataris d’aquest 
país, que minsament col·laboren 
amb el seu treball i esforç a fer-lo 
prosperar, que quant parlen de 
nosaltres els puja la adrenalina 
i ja no saben el que fan o diuen, 
menteixen a dojo i desordena-
dament inventant acusacions 
falses i sense fonament. Aquests 
que sols saben elevar els seus 
teòrics mèrits o fets obtinguts a 

Signatures al Poble Sec                                        
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costa del treball i l'economia dels 
altres. Aquests que com bons 
sibil·lins desvirtuen i minimitzen 
davant de tothom el nostre esforç 
i col·laboració vers la prosperitat 
del país, fent-nos culpables amb 
constants enganys f ins por-
tar-nos davant dels tribunals com 
a culpables de no se sap pas què. 
Aquests que mentint, provocant 
i agredint físicament, volen im-
posar el seu tarannà, costums i 
“modus-vivendus”. Aquests ben 
coneguts per tots nosaltres i que 
actuen així fa ja massa temps, 
segur que no són pas uns bons 
amics ni companys, més aviat tot 
el contrari.
Amb molta pena hem de rebut-
jar-los i apartar-nos d’ells, segur 
que són essers perillosos per a 
tots nosaltres. Nostre poble amb 
majoria de bona gent treballadora 
i fermament democràtica, segur 
que en sortirà sempre perdent 
amb ells i amb la seva fictícia 
amistat. Si algun dia canviessin 

d’actitud, segur que ens faria 
goig parlar amb ells de moltes 
coses, de bones a bones i de po-
ble a poble. Ara tal com actuen 
i es comporten vers nosaltres, 
serem sempre els escarrassos, 
menyspreats i els de rebre. Nos-
tre poble no accepta aquesta si-
tuació, nostre poble segur que vol 
ser bon amic d’ells i de tothom.
Jaume Francesch Sole

Sombras nada más...
Me gustaría comentar al Ayun-
tamiento o a quien pertenezca 
este tema, que si no se podría 
llegar a poner sombras en los 
parques de los niños y en zonas 
donde suelen estar las personas 
mayores, ya que en cuanto el 
calor hace su aparición, es im-
posible estar con los niños en 
los parques. He estado en varios 
lugares, donde se colocan unas 
carpas, o unas rejillas, a modo 
de sombrilla o parasol. Seguro 
que muchas madres de niñ@s e 

hij@s de personas mayores les 
agradecerían que pensasen en 
ellos. A ver si para el verano se 
puede solucionar algo, creo que 
no es muy complicado... Gracias 
de antemano.
C.L.R.

Vull millorar la meva salut 
Va ésser un fisioterapeuta el que 
va adreçar-me a la clínica del 
doctor Gálvez. Quan vaig escoltar 
que m’endollarien vuitanta cables 
pel cos i que aquests llançaven 
corrent, tota jo vaig tremolar, 
però estava equivocada, no vaig 
notar cap molèstia, si haig de 
dir que després de treure’m els 
cables amb un petit ganxo van 
pressionar-me diferents parts del 
cos i aleshores si que vaig sentir 
dolor, però el doctor que és molt 
hàbil, mentres actuava xiulava 
molt dolçament i així despistava 
el dolor. Ha valgut la pena fer 
aquest tractament? Jo com a 
pacient dic un “si”, ja que la ma 

puc obrir-la i tenir els dits ben 
estirats i caminar amb més mobi-
litat. Surto de la clínica molt més 
animada, perquè no solament hi 
ha tractament físic sinó moral del 
doctor i dels infermers. 
M. Mercè Boada

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
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Exposicions
“Dones grans, grans dones”, per 
trencar clixés sobre el que significa 
envellir per a les dones. Fins al 10 de 
juny, al CAP d’Olesa. Organització: 
Ajuntament.

Llibres, salut i dones. Fins al 10 
de juny a la Biblioteca. Organització: 
Ajuntament.

Treballs de Batxillerat del Daina 
Isard. Fins al 10 de juny, a la Casa 
de Cultura. Organització: Daina Isard 
Cooperativa d’Ensenyament.

Festa i cultura popular a Olesa 
de Montserrat. Fins al 10 de juny, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament.

3 anys d’activitat tenística a 
Olesa de Montserrat. De l’11 al 15 
de juny, a l’edifici dels Safaretjos. 
Organització: OlesaAteneu.

Cartells de la Festa Major. Del 15 
de juny a l’1 de juliol, a la Casa de 
Cultura. Organització: Ajuntament.

48è Concurs de Pintura local i 44è 
Concurs de Pintura ràpida. Del 20 
de juny al 8 de juliol, a la Casa de 
Cultura. Organització: Escola d’Arts i 
Oficis.

JUNY
Dijous 7
Tastets del món “Tastet d’art, 
retalls de vida”. A les 10:30 hores, 
al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Hora del conte al Bibliolilà, 
amb Mon Mas. A les 18 hores, a la 
Biblioteca.

Tastets del món “Tastet d’art, cultura 
i cos”. A les 18:15 hores, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Òpera en directe “Boris Godunov”, 
des de l'Òpera Nacional de París. A les 
19:45 hores, al Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural d’Olesa.

Divendres 8
Lliurament del 34è Premi de 
Recerca Vila d'Olesa i del 23è 
Premi Batec Jove. A les 19 hores, 
al Saló de Plens de l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament.

Dia internacional dels arxius. 
Presentació dels fons documentals 

i elements patrimonials donats a 
l'Arxiu Històric Municipal entre 2015 
i 2018. A les 19:30 hores, al Saló de 
Plens de l’Ajuntament. Organització: 
Ajuntament.

Concert jove amb Ekko + DJ Lo 
puto cat. A les 23 hores, a la Placeta 
Santa Oliva. Organització: Ajuntament 
i Col·lectiu de Joves de Santa Oliva.
Dissabte 9
Tómbola missional benèfica. Al 
llarg del dia, al carrer Santa Oliva, 
34. Fins a l’11 de juny. Organització: 
Germanes de la Caritat de Sant Vicenç 
de Paül.

Jornada de portes obertes 
a la piscina. De 9 a 22 hores. 
Organització: Ajuntament.

Fira de Santa Oliva, de l'oli i de 
l'artesania. De 9 a 21 hores a la Plaça 
de les Fonts i al carrer Alfons Sala. 
Organització: AV Casc Antic.

Animació infantil de màgia. A les 
11 hores, a la Placeta Santa Oliva. 
Organització: La Xarxa i Ajuntament.

Presentació de la Mulassa d’Olesa, 
nou element d’imatgeria festiva de 
la vila. Ball folk de Danses Olesa, 
amb el grup Tamborinu So Obstinat i 
vermut popular. A les 12 hores, a la 
Plaça Nova. Organització: L'Arrel Acció 
Cultural.

XI Baixada d’andròmines. Des de la 
Placeta Santa Oliva, fins a la Plaça de 
la Sardana. A les 17 hores. Lliurament 
de premis: a la Plaça de la Sardana. 
Organització: Ajuntament.

Sardanes de Santa Oliva, amb la 
Cobla Vila d'Olesa i exhibició de la 
colla Xàldiga. A les 19:30 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Sopar de veïns i veïnes de Santa 
Oliva. A les 21 hores, a la Placeta 
Santa Oliva. Organització: Col·lectiu 
de Joves de Santa Oliva i veïns i 
veïnes.

Tabalada i correfoc de Santa 
Oliva. A les 22 hores. Tabalada: Plaça 
Catalunya, carrer Alfons Sala, carrer 
Lluís Puigjaner i Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay. Correfoc amb les colles i 
el Drac Olivé: Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay, carrers Salvador Casas, 
Anselm Clavé, Coscoll, Salvador 
Casas, Anselm Clavé, Sant Josep Oriol, 
Església, Ample, Creu Real i arribada 
al Porxo de Santa Oliva. Organització: 
Diablots, Custus Ignis i UEC.

Ginesta sound, amb Sittat Green 
+ Bemba Saoco + DJ. A partir de les 
23 hores, al Parc del Porxo de Santa 
Oliva. Organització: CAU.

Diumenge 10
6es Portes Obertes a 
l’Ajuntament. De 10 a 13 hores. 

Fira del Comerç de Santa Oliva. 
De 10 a 21 hores, a la Plaça de les 
Fonts i al carrer Alfons Sala. Concurs 
“El teu pes en oli”, a les 20 hores. 
Organització: Associació de Botiguers i 
Comerciants d'Olesa.
Pedalada infantil. VII edició de la 
Santa Oliva Infantil amb bicicleta. 
Categories: de 4 a 7 anys i de 8 a 12 
anys. Recollida de dorsals a les 9.30 
hores. Sortida: a les 10:30 hores, des 
de la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Unió Ciclista Olesana.

Xocolatada infantil, a les 11 hores. 
“Ludus”, animació infantil, amb la 
companyia Jordi del Río. A les 12 
hores, a la Placeta Santa Oliva. 
Organització: La Xarxa i Ajuntament.

Portes obertes al Portal de 
Santa Oliva. De 11 a 13 hores, al 
Porxo de Santa Oliva. Organització: 
Ajuntament.

Jornada Castellera, amb els 
Castellers d’Esparreguera i Castellers 
de Sant Vicenç dels Horts. A les 17 
hores, a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

Seguici i ofrena floral. Recorregut: 
des de la Plaça Fèlix Figueras i Aragay 
al porxo de Santa Oliva. Entrega dels 
obsequis a l’avi i l’àvia més grans i 
al portal més ben guarnit de Santa 
Oliva. A partir de les 18:30 hores. 
Organització: Ajuntament i entitats 
d’Olesa.

Concert de Santa Oliva, amb Kepa 
Junkera & Sorginak + Dr. Rumbeta. 
Botifarrada popular entre l’actuació 
dels grups. A les 20:30 hores, al 
Parc del Porxo de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament.

Concert jove, amb Biflats. The 
Catalan Fanfare! A les 24 hores, 
al Parc del Porxo de Santa Oliva. 
Organització: Ajuntament i ACF Olesa 
Sardanista.

Dilluns 11
Animació infantil amb danses i 
cançons, amb en Jaume Barri. A les 
19 hores, a la Placeta de Santa Oliva. 
Organització: La Xarxa i Ajuntament.

XI Marató d’artistes. Modalitats de 
dansa, arts escèniques i cantautor/a o 
duet. Per a totes les edats. A les 19:30 
hores, al Parc del Porxo de Santa 
Oliva. Organització: Ajuntament.

Dimarts 12
Escacs gegants. A les 18 hores, al 
Bibliolilà. Organització: Club d’Escacs 
Olesa.

Dimecres 13
Campanya de donació de sang. De 
16 a 21 hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Banc de Sang i Teixits.

Xerrada “Medicina ayurveda”, a 
càrrec de la doctora Anju. A les 18:30 
hores, a la Biblioteca. Organització: 
Dones i Progrés.

Dijous 14
Taller per a nens i nenes, a càrrec 
de l’Escola d’Arts i Oficis. A les 18 
hores, al Bibliolilà. Organització: 
Biblioteca.

Conferència “Adolescència”, a 
càrrec d’Eva Bach. A les 19 hores, a la 
Casa de Cultura. Organització: EMPO – 
AMPA Sant Bernat.

Divendres 15
Jornada interescolar d’aquatló. 
Informació sobre hàbits saludables 
per a tots els participants. De 10 
a 12 hores, a la piscina d’estiu. 
Organització: Seminari d’Educació 
Física, Pla educatiu d’entorn.

Club de lectura: “Rebelión en la 
granja”, de George Orwell, conduït 
per Maria Montoriol. A les 18:30 hores, 
a la Biblioteca.

Diàleg sobre l’actualitat de 
l’ateneisme i l’associacionisme. A 
les 19 hores, a l’Edifici dels Safaretjos. 
Organització: OlesaAteneu.

Teatre: “El mercader de Venècia”, 
de William Shakespeare. A les 22 
hores, a la UEC. Organització: Josep 
Font Companyia Locus.

Dissabte 16
44è Concurs de Pintura Ràpida. Al 
terme municipal d’Olesa. Segellat de 
les teles: a partir de les 8 hores, a la 
Casa de Cultura; lliurament de teles a 
concurs, fins a les 19 hores; lliurament 
de premis, a les 20 hores, a l’Auditori 
de la Casa de Cultura. Organització: 
Escola d’Arts i Oficis.

48è Concurs de Pintura Local 
“5è Memorial Francesc Margarit i 
Monné”. Segellat de les teles, de 17 

L’agenda del juny i juliol '18
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a 20 hores, a l’Escola d’Arts i Oficis; 
lliurament de premis, a les 20 hores, 
a la Casa de Cultura. Organització: 
Escola d’Arts i Oficis.

Campanya de donació de sang. 
De 9 a 15 hores, a la Plaça de l’Oli. 
Organització: Banc de Sang i Teixits.

Club de lectura: “Temps salvatge”, 
de J. M. Miró, conduït per Espe Piñero. 
A les 11 hores, a la Biblioteca.

Taller per pintar samarretes (cal 
portar la samarreta per a pintar). A 
les 17 hores, al local social d’Oasis. 
Organització: AV Oasis.

Activitats participatives de la 
Cursa del Foc. A les 18 hores, a la 
plaça de l’Oli. Organització: CAO.

Festes al Collet de Sant Joan. 
Sopar de veïns i veïnes, amenitzat 
amb DJ Joan Garcia. A les 21:30 
hores. Organització: AV El Collet de 
Sant Joan.

Diumenge 17
Festes al Collet de Sant Joan. Cantada 
d'havaneres amb “Penjats de l'Ham”. 
A les 21:30 hores, a la Plaça del 
Collet. Organització: AV El Collet de 
Sant Joan.

Liceu a la fresca: retransmissió de 
l’òpera Manon Lescaut, de G. Puccini, 
des del Gran Teatre del Liceu, amb 
introducció a càrrec de l’olesà Albert 
Galceran. A les 21 hores, a la Plaça 
Nova. Organització: Ajuntament i AV 
Casc Antic.

Teatre: “El mercader de Venècia”, 
de William Shakespeare. A les 18:30 
hores, a la UEC. Organització: Josep 
Font Companyia Locus.

XII Cursa del Foc i II Cursa 5 km. 
A partir de les 8:30 hores. Lliurament 
de premis a la Plaça Catalunya. 
Sortida i arribada: davant de la Plaça 
de l’Oli. Organització: Club Atletisme 
Olesa.

Cantata amb música de Xavier 
Ventosa i text i cançons, a càrrec 
de Manel Justícia: “Qui vol el llop?”. 
A les 13 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Escola Municipal de 
Música i escoles d'Olesa.

Mostra musical. A les 19 hores, al 
teatre La Passió. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Dilluns 18
Taller d’estiu (gratuït). A les 17:10 
hores, a la llar d’infants La Baldufa. 

Organització: llar d'infants pública La 
Baldufa.

Hora del conte (per a nadons de 12 
a 24 mesos), a càrrec de Santi Rovira. 
A les 18 hores, a la Biblioteca.

Dimarts 19
Òpera en directe “Don Pasquale”, 
des de l'Òpera Nacional de París. A 
les 19:15 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d'Olesa.

Dimecres 20
Dia Internacional de les Persones 
Refugiades. Contes per la pau, 
a càrrec de la companyia Raig de 
sol. A les 18 hores, al Bibliolilà. 
Organització: Ajuntament.

Dijous 21
Concurs de composició. Actuacions 
dels tallers d’adults. Lliurament de 
premis i audició de les composicions 
guanyadores. A les 19 hores, a 
l’Escorxador. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Jam session, activitat oberta 
al públic. A les 20:30 hores, a 
l’Escorxador. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Divendres 22
Tastets del món: tastet 
gastronòmic “Fusió de cuines”. 
A les 18 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Sardanes de Festa Major, amb la 
Cobla Vila d'Olesa. A les 21:30 hores, 
a la Plaça de la Sardana. Organització: 
Ajuntament.

Per Sant Joan, a Olesa la fan! 
Vídeo Mapping, projecció d’imatges 
animades en 3D acompanyades de 
música a l’edifici de l’Ajuntament. 
A les 23:30 i a les 23:40 hores. 
Organització: Ajuntament.

Festa Jove DJ, amb Rafa Martínez. A 
partir de les 23:30 hores, a la Plaça de 
l’Oli. Organització: Ajuntament i Olesa 
Ràdio.

Concert de Festa Major, amb 
l’orquestra Maravella. Des de les 
24 hores, a la Plaça Catalunya. 
Organització: Ajuntament.

Barraques al Parc Municipal. Música 
ambient, a les 19 hores; concert amb 
Punkers Love The 80’s + Malandras 
Djs, a partir de les 24 hores; música 
ambient, de 4 a 6 hores. Organització: 
Barraques i Ajuntament.

Dissabte 23
Jocs gegants, enginy, habilitat i 
creativitat, i tastets sonors. De 18 
a 21 hores.

Espectacle familiar: “Juguitoki 
simfonautes”. A les 19 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
Ajuntament.

Flama del Canigó. A les 20 hores, 
als carrers d’Olesa. Organització: CAL 
Olesa i Diablots Olesa.

Encesa de la Foguera de Sant 
Joan. A les 22:30 hores, al pati de 
la Casa de Cultura. Organització: 
Diablots Olesa i Ajuntament.

Revetlla de Sant Joan a Ribes 
Blaves. A partir de les 20 hores, al 
local social. Organització: AV Ribes 
Blaves.

Foguera de Sant Bernat. A les 
22:30 hores, darrere del gratacels. 
Organització: AV Sant Bernat.

Gran revetlla, amb Abbey Road 
+ Los 80 principales. A partir de 
les 24 hores, a la Plaça Catalunya. 
Organització: Ajuntament.

Revetlla jove, amb Joan Garriga 
& Galàctic Mariatxis + Auxili + DJ 
OGT. A partir de les 24 hores, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Diumenge 24
Matinades pel Nucli Antic. A les 
8 hores, a la Plaça de les Fonts. 
Organització: Associació de Gegants, 
Grallers i Nans d’Olesa.

Tastets de cervesa artesanal. D’11 
a 22 hores, a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

Concert vermut, amb l’actuació de 
Bandàlix. A les 12 hores, a la Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.

39a Trobada de gegants a Olesa. 
Plantada i concurs de balls de 
gegants. A les 18 hores, a la Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Associació de Gegants, Grallers i Nans 
d’Olesa.

Gimcana per a joves “Jo soc 
de poble”. A les 19 hores, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Espectacle de l’Esbart Olesà 
“D’ahir, d’avui: havanera, jota i 

rumba”. A les 20 hores, al teatre La 
Passió. Organització: Esbart Olesà.

Taller de swing “The lindy hoppers 
band”, a les 20:30 hores; concert, a 
les 21 hores, a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

Sardaxou, amb la Cobla 
Contemporània. A les 22 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Festa de la llum, espectacle de 
música i llum, amb Albert González 
i Jordi Callau. Maquilla’t i vesteix-te 
amb roba fluorescent, utilitza leds, 
llums intermitents, glows i qualsevol 
accessori que il·lumini la nit. A partir 
de les 23 hores, a la Plaça Catalunya. 
Organització: Ajuntament.

Dilluns 25
La major dels xics: vaixell pirata, 
inflables, trenet pel parc, jocs i 
un munt de sorpreses i diversió. 
D’11 a 14 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Teatre de Festa Major: “El secret 
de la Lloll”. A les 19 hores, al teatre 
La Passió. Organització: Ajuntament.

Animació infantil “Carrilló”, amb 
la companya La Tal. A les 20 hores, 
a la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: La Xarxa i Ajuntament.

Tastets de la nostra cuina, amb la 
participació de Cal Tallón, Cal Caspe, 
Cafè del Teatre, Cafè del Centre, El 
Tap de Suro, Vila Montserratina i 0 
% Gluten. A les 21 hores, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Comiat de la Festa Major. 
Espectacle nit de llums i desigs i 
enlairament de fanalets*. A les 23 
hores, al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.
*Tiquets de fanalets: el dijous 21 de juny, de 
16 a 21 hores i el divendres 22 de juny de 9 
a 14 i de 16 a 21 hores, a la Casa de Cultura, 
mentre n’hi hagin de disponibles. Només 
s’entregarà 1 tiquet per persona (+ 18 anys) 
i domicili. 

Dijous 28
Festes populars La Rambla i 
L’Eixample. Festapa nocturna per a 
tot el barri, a les 20 hores.

Dia Internacional per 
l'Alliberament LGTBI. Contes de 
rosa i de blau, a càrrec d’Assumpta 
Mercader. A les 18:30 hores, a la Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament.
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DINEM, SOPEM

•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

Grupo Santa Oliva, 
bloque 5. Local 8-9 T. 
93 127 07 05

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

C. Arquebisbe Ramon Torrella 16 (Els CLossos), Olesa 
Reserves al Tel. 93 004 64 85 

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

ENS CUIDEM

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

Alimentació natural i dietètica
Jacint Verdaguer, 13
T. 93 778 27 28 
www.espigol.org

Finques Domina 
T. 93 778 66 48 
607 637 820  
info@finquesdomina.com 
www.finquesdomina.com

LLAR

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

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

MODA

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

SERVEI A  
DOMICILI
Lluís Puigjaner 6
T. 93 778 14 21
610 31 19 23

A partir de Gener ens TRASLLADEM 
Plaça de les Fonts, 2
Tel. 640 16 69 45

Anselm Clavé, 154 - Tel. 93 015 26 88
    685 927 283      Peluquería Ruth

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

TERÀPIES NATURALS

Esparreguera
Sant Miquel, 3 
T. 937772273-T. 640 918 673

Abrera
Av. Generalitat,31 
T. 937703043-T. 699 722 692

Olesa de Montserrat
Anselm Clavé, 150 
T. 937784620-T. 640 672 943
Parc de l’Estatut, 12 
T. 937783477-T. 640 670 849

Lluís Puigjaner, 38 (Los Closos)
Tel: 679 383 183

Tel: 695 14 16 61

UN MUNT D’ACTIVITATS 
FÍSIC ESPORTIVES 

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

93/7785071 

harondo2sub@gmail.com 
 

CLUB-GIMNÀS 
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Dijous 28 
Lectura del manifest per 
l’alliberament LGTBI. A les 19:15 
hores, a la Plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: Ajuntament.

Divendres 29
Festes populars La Rambla i 
L’Eixample. Inflables aquàtics i jocs 
infantils, a les 17 hores, a la Rambla 
Catalunya; sopar de germanor 
obert a tothom, a les 21:30 hores, 
al Parc de l’Estatut; gran ball amb 
trio, a les 22:30 hores, al Parc de 
l’Estatut; Dj’s, a les 2 hores, al Parc 
de l’Estatut.

Espai Àgora: Aprofitem bé i com 
cal, els temps d’estiu?. A les 19 
hores, al Bibliolilà. Organització: 
OlesaAteneu.

Concert d’estiu, amb la Coral Santa 
Maria. A les 19 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: Coral Santa 
Maria i Parròquia.

Dissabte 30
Festes populars La Rambla i 
L’Eixample. Torneig de dominó, a 
les 10 hores, a la Rambla Catalunya; 
Festa Holi dels colors, a les 12 hores, 
al Parc de l’Estatut; Barri CreActiu!, a 
les 19 hores, a la Rambla Catalunya; 

repartiment de coca pels socis/es, 
a les 22 hores, al Parc de l’Estatut; 
gran revetlla amb Summer Party 
Festival, a les 23 hores, al Parc de 
l’Estatut.

Festa final de curs dels tallers de 
cant i dansa/ball de La Passió. A 
les 18:30 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

VII Caminada amb lluna plena, 
amb informació sobre hàbits 
saludables per a tots els 
participants. A les 21 hores, des 
de la UEC. Organització: UEC Olesa 
(Secció Muntanya).

JULIOL
Diumenge 1
Festes populars La Rambla i 
L’Eixample. XXI torneig de petanca 
“La Rambla”, a les 9 hores, a l’escola 
Ferrà; trobada de puntaires, a les 
10 hores, a la Rambla Catalunya; 
festa de l'aigua i l'escuma, a les 12 
hores, al Parc de l’Estatut; paella pel 
poble, a les 14:30 hores, a la Rambla 
Catalunya; xocolatada i melindros, 
a les 18 hores, al Parc de l’Estatut; 
exhibició de balls i danses, a les 19 
hores, al Parc de l’Estatut.

2ª Trobada de puntaires, en el 
marc de la Festa de La Rambla-
Eixample. De 10 a 14 hores, a la 
Rambla. Organització: Ariadna.

Diumenges de CROM, entre jocs 
de taula, rol, pel·lícules i més. 
A les 17 hores, al CROM (carrer 
Església, 39). Organització: Club de 
Rol Olesa de Montserrat.

Festa de final de curs dels tallers 
d’interpretació de La Passió. A 
les 19 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La Passió.

Dilluns 2
Tastets del món: “Tastet d’art, 
retalls de vida”. A les 9 hores, 
al Parc Municipal. Organització: 
Ajuntament.

Sardanes fresques per a les nits 
d’estiu, amb la Cobla Jovenívola 
de Sabadell. A les 21:30 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 7
Torneig mixt d’estiu 2018 per a 
la Marató de TV3, amb equips 
formats per nois i noies. De 9 
a 21 hores, al pavelló municipal. 
Organització: Futbol Sala Olesa.

Festa de la Nit en Blanc, amb 
sopar pícnic amb els amics i 
coneguts, tots vestits de blanc. 
Cadascú s’ha de portar el sopar. 
A les 21 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

3r Cicle de música als patis, amb 
cançó francesa. A les 22 hores, al 
pati de la família Llongueras (carrer 
Santa Oliva, 28). Organització: AV 
Casc Antic.

Diumenge 8
Torneig aleví d’estiu 2018 per 
a la Marató de TV3, amb nens i 
nenes del 2006, 2007 o 2008. De 
9 a 21 hores, al pavelló municipal. 
Organització: Futbol Sala Olesa.

Mulla’t per l’esclerosi múltiple. 
Durant tot el dia, a la piscina 
municipal. Organització: Ajuntament.

Concert monogràfic de Quim 
Perera. A les 18:30 hores, a la Casa 
de Cultura. Organització: Associació 
Amics de l'Orgue i de les Arts.

Dilluns 9
Sardanes fresques per a les 
nits d’estiu, amb la Principal del 
Llobregat. A les 21:30 hores, a la 
Plaça de la Sardana. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

L’agenda del juny i juliol '18
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L’agenda del juny i juliol '18
Divendres 13
Festes a La Central-L’Olivera. 
Sopar de germanor, a les 22 hores.

Dissabte 14
Festes a La Central-L’Olivera. 
Campionat de dòmino, a les 9 hores; 
Festa Holly party, a les 18 hores; 
ball amb l’orquestra Dance, a les 
23 hores, a la Plaça dels Països 
Catalans. Organització: AV La 
Central-L’Olivera.

Sortida a l’Aplec de Castellbisbal. 
A les 17 hores, a la UEC. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

3r Cicle de música als patis, 
amb boleros. A les 22 hores, al pati 
Joan Batallé (placeta Joan Povill, 5). 
Organització: AV Casc Antic.

Diumenge 15
Festes a La Central-L’Olivera. 
Festa de l’escuma, a les 12 hores; 
tradicional homenatge a la gent gran 
del barri, a les 18 hores, a la Plaça 
dels Països Catalans. Organització: 
AV La Central-L’Olivera.

Torneig infantil d’estiu 2018 per a 
la Marató de TV3, per a nois i noies 
del 2004 o 2005. De 9 a 21 hores, 
al pavelló municipal. Organització: 
Futbol Sala Olesa

Dilluns 16
Sardanes fresques per a les 
nits d’estiu, amb la Principal de la 
Bisbal. A les 21:30 hores, a la Plaça 
de la Sardana. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Dissabte 21
3r Cicle de música als patis, amb 
jazz. A les 22 hores, al pati  de la 
família Margarit (carrer Calvari, 59). 
Organització: AV Casc Antic.

Diumenge 22
Torneig cadet d’estiu 2018 per a 
la Marató de TV3, per a nois i noies 
del 2002 o 2003. De 9 a 21 hores, 
al pavelló municipal. Organització: 
Futbol Sala Olesa.

Dilluns 23
Sardanes fresques per a les nits 
d’estiu, amb la Cobla Sant Jordi 
Ciutat de Barcelona. A les 21:30 
hores, a la Plaça de la Sardana. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dijous 26
Jornada amb material recreatiu 
inflable. Al llarg del dia, a la piscina 
d’estiu. Organització: Ajuntament.

Divendres 27
Espai Àgora “De la presència i 
l’ús de les xarxes socials”. A les 
19 hores, al Bibliolilà. Organització: 
OlesaAteneu i Biblioteca.

Festes a Ribes Blaves, amb 
activitats diverses, concerts 
i menjars populars. Fins al 
diumenge 29 de juliol, a l’esplanada 
de l’AV de Ribes Blaves. 

Dissabte 28
3r Cicle de música als patis, amb 
poesia i piano. A les 22 hores, a la 
Font d’en Roure. Organització: AV 
Casc Antic.

Diumenge 29
26a Pujada a Montserrat. De 
3.30 a 10 hores, des de Oasis. 
Organització: APP Oasis.

Festa de l’aigua, amb tobogan 
aquàtic urbà de 50 metres, 
tobogans d’aigua per a diferents 
edats, lliscador d’aigua, batalles 
d’aigua, bany d’escuma, splash... 
A partir de les 11 hores, al Parc 
Municipal. Organització: Ajuntament.

Dilluns 30
Sardanes fresques per a les nits 
d’estiu, amb la Cobla Vila d’Olesa. 
A les 21:30 hores, a la Plaça de la 
Sardana. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

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.
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Espai publicitari
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Espai publicitari
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Entrevista amb…

...Dolors Morales 
“Sents que tant sols tu pots 
fer de la teva vida un somni”
Dolors va néixer a Olesa fa 54 anys. És fisioterapeuta i 
nutricionista, està casada i té dos fills. Viu a Les Planes 
i fa 9 anys va ser diagnosticada d’ELA. Com ha canviat la 
seva vida, els amics incondicionals i el suport de la seva 
família en aquesta dura etapa que li toca viure, en aquesta 
entrevista.

L'esclerosi lateral amiotròfica (ELA) és una malaltia 
degenerativa de tipus neuromuscular. S'origina quan les 
cèl·lules del sistema nerviós (motoneurones) disminueixen 
gradualment el seu funcionament i moren, amb la qual cosa 
provoca una paràlisi muscular progressiva de pronòstic 
mortal: en les seves etapes avançades, els pacients pateixen 
una paràlisi total que s'acompanya d'una exaltació dels 
reflexos tendinosos (resultat de la pèrdua dels controls 
musculars inhibitoris).

P: Com va ser aquell 8 de gener, quan et van confirmar 
la malaltia?
R: Van trigar tres anys a diagnosticar-me. Era conscient que tenia 
una malaltia degenerativa, era evident, només veure la manera 
com havia canviat la meva marxa, entre altres coses.
No he trobat qualificatius per l’horror a l’escoltar les paraules 
del neuròleg: “Sento molt Dolors tenir que dir-te que tens una 

ELA. Saps que t’estic dient?”

P: Què va ser el primer que se't va venir a la ment?
R: Els meus fills! Ganesh, tenia 12 i Guifré 3 anys.

P: Has intentat no continuar amb la teva lluita?
R: Alguna vegada...

P: Quin paper juguen el teu marit i els teus fills en el teu 
dia a dia?
R: Son imprescindibles.

P: Com es un dia qualsevol a la teva vida...
R: M’aixeco a les 6.45 del matí els dilluns i dimecres per anar a 
Guttman (hospital de neurorehabilitació), venem a buscar-me 
sobre les 8:30. Començo la sessió a les 10 i acabo sobre les 17 
hores, cansada no, el següent!

Arribo a casa sobre les 7 del vespre, faig el sopar i després el 
meu marit Joaquim m’ajuda a desvestir-me per anar a dormir. 
Acabo esgotada! La resta de la setmana, a vegades la meva 
mare i sinó la Basma m’ajuden a vestir sobre les 10 del matí. Per 
dutxar-me i anar al WC, necessito ajuda. Durant el matí llegeixo, 
escric, escolto música, miro TV (encara que no és el meu fort), 
faig el dinar, em connecto a xarxes socials, parlo o quedo amb 
amics, estic amb els meus fills...

P: Quines coses et permet fer l’ELA?
R: Físiques, molt poques. És complicat avenir-se amb un cos que 
es mou poc i una ment que segueix sent la mateixa de sempre. 
Diguem que no m’afecta al cervell, a ĺ hora de poder comparar-
me a qualsevol altre humà.

P: Somies?
R: No sóc somiadora. És evident que espero una medicació 
que no espero que em curi, però si que freni la malaltia. Això 
justament, seria un somni!

P: De què en tens por?
R: No a morir, però si a quedar amb un llit i a no poder abraçar 
els meus.

P: A quines coses has renunciat?
R: A tantes coses.... no se per on començar.

P: Sents que estàs vivint dos vides, una antes de l’ELA i 
un altre després?
R: No, no ho sento així. Sóc la Dolors de sempre a qui la vida li 
ha posat un tant difícil. 
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Entrevista amb…
P: Tens alguna explicació de per què te ha tocat a tu?
R: Crec que som fitxes amb una ruleta que s’anomena “vida” i 
que la meva fitxa va caure en una casella dolenta.

P: Quines són les teves expectatives de cara al futur?
R: Dura pregunta i de difícil resposta. No tinc expectatives, 
intento no pensar en el futur. Visc el dia a dia, cosa que també 
la intento.

P: Plores?
R: Ufff!

P: Què significa la teva família avui?
R: Han canviat més coses de les que jo hagués volgut, però 
segueix sent el meu motor per seguir endavant. Sent que tots 
i cada un d’ells m’han donat el millor que tenen: un somriure 
incondicional. No estaria aquí, sinó em féssim sentir que sóc 
important per a ells.

P: I els teus amics?
R: Ells van ser els que no van tenir por del “contagión”. Son els 
que coneixen la cançó del meu cor, i els que poden cantar-la 
quan se m’oblida la lletra...

P: Què et va animar a fer un blog des del 2016 
(https://domovi64.blogspot.com/)?
R: Els culpables son la Lluïsa i el Quico.

“Cuando la perspectiva es otra”
Per Dolors Morales

Cuando la perspectiva de lo sucedido es otra.
Cuando se siente, se ve, se escucha desde un ángulo distinto.
Cuando se hace urgente reescribir el guión de tu vida.
Cuando aprendí de mis caídas, los errores.
Cuando percibes que el mundo está pensado para un solo tipo 
de cuerpos.
Cuando el todo es lo más parecido a la nada.

Cuando se desdibuja un futuro de ensueño.
Cuando la palabra “lástima” es tabú.
Cuando aprendes que el coraje no es la ausencia del miedo.
Cuando asumes que nada es importante.
Cuando entiendes que no hay elección.
Cuando la ingratitud es la recompensa. 

Sólo en un ápice de segundo puedes llegar a entender que seguirá 
estando prohibido el desaprovechar ni un momento de felicidad, 
que será inminente hackear al cerebro haciéndole entender que, 
a pesar de los “Cuándos”, queremos seguir estando.

Arribant a un impàs, a un començar de nou,
on quedarà prohibit rendir-se.
On hauràs ser capaç de re-interpretar els ritmes de qualsevol  
partitura,
fent que els sons siguin melodia,
fent que cada nota absorbeixi els colors dolços de la vida…

Quan aprens que la millor de les satisfaccions és, somriure a 
l’odi amb elegància.
Quan entens que ets únic!
Quan sents que tant sols tu pots fer de la teva vida un somni…
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Assessorament Jurídic 
T. 93 778 60 46
vallejoadvocats@gmail.com

PROFESSIONALS

MODA
Mallorca,11-13 bx.
08640 OLESA DE MONTSERRAT

Rbla.Catalunya,98 5è 2a
08008 BARCELONA

www.ambitassessor.com

937 782 011

ambit@ambitassessor.com

Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries

 
Carrer Salvador Casas, 33-37 T. 93 775 79 28
08640 Olesa de Montserrat montse@dospunts.es 
 www.dospunts.es 

Telèfons Olesa 937786935 / 640109501
Telèfons Barcelona 932450040 / 660968057

Calvari 53, baixos, Olesa de Montserrat 
Ronda Universitat 12, 5è 11a, Barcelona

info@dedal-advocats.com
www.dedal-advocats.com

ESPECIALISTES EN: 
CIVIL,  PENAL, ESTRANGERIA, LABORAL I  FAMILIA

SERVEIS

C/	Sant	Josep	Oriol	3
Tel.	93	778	63	30
Mob.	619	758	199
Olesa	de	Montserrat

C/ Colon, 64  T. 93 778 15 42
impremtaprat@gmail.com

LICENCIADA EN FILOLOGÍA 
INGLESA SE OFRECE PARA DAR CLA-
SES DE REPASO DE INGLÉS. PRECIO A 
CONVENIR.

Móvil: 650873221

Calvari, 65
Tel. 93 778 24 14
www.padelolesacentral

Tel. 937785692

remmultimarca@eurotaller.com

REMM MULTI MARCA Olesa

CARRER MALLORCA 78 08640 Olesa de Montserrat Barcelona

C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

www.tgo.net, e-mail: info@tgo.net, Telf 93 778 00 88  Fax 93 778 48 64
c/ Teixidors 20 Pol. Ind Can Singla, 08640 Olesa de Montserrat

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Mallorca 24
08640 Olesa de Montserrat
Telèfon 930 132 173
Correu-e celiaborras641@gmail.com

Assegurances
T. 93 742 79 65- 666 140 813
info@alandge.es

EXPERTS EN EMPRESES, AUTÒNOMS I SALUT

T. 93 742 79 65- 660 247 813 
info@almacomunitats.com

EXPERTS EN LA GESTIÓ DE COMUNITATS I PATRIMONI

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

PNIE

El seu bar mòbil 
de confiança.
Cafes, begudes fredes, en-
trepans 
freds i calents.
Disposem de nou taules amb les 
seves cadires.
Per a festes, fi de cursos, 
actes organitzats per tota mena 
d’associacions, ...

INFORMA’T  
sense cap compromís
Tel. 610 487 355

Delka
reparació de calçats

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL 
I COMPTABLE. IMMOBILIÀRIA I 
ASSEGURANCES
Plaça Catalunya, 23
Tel. 93 778 07 99
08640 Olesa de Montserrat

ASSESSORIA PARENT

Miquel Coll i Alentorn, 76
93 778 57 84 – 639 22 88 39
www.educaulaolesa.com

ACADÈMIA DE REFORÇ
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La consulta

¿Tienes alguna duda sobre 
tu hijo/a? sobre su crecimi-
ento, educación, psicología, 
trastornos… este espacio es 
para ti.

En la columna de este mes, 
respondo a dos preguntas 
más de papás que me han 
ido consultando tanto dentro 
de las sesiones psicológicas 
que hago en mi centro, Won-
derland centre d’activitats, 
como fuera a nivel particular.

P: Tengo un hijo de 8 años y 
a estas alturas del curso ya 
está muy cansado, lo noto 
agotado y el rendimiento 
escolar está bajando un 
poco, ¿crees que es positivo 
apuntarlo a algún casal en 
verano o es mejor que tenga 
más tiempo libre y descanse? 
(Patricia).

R: Hola Patricia, hay muchos 
niños que a estas alturas del 
curso ya empiezan a perder fu-
erza. Se debe a la obligación de 
sostener la misma energía, con-
centración y trabajo durante 9 
meses seguidos. Llega el verano 
y el cuerpo lo nota. Igual que nos 
pasa a los adultos, también pasa 
con los niños, sobre todo cuando 
en el cole las cosas se empiezan 
a poner más complicadas y para 
aprender necesitan esforzarse y 
atender. 

También hay que tener en cuen-
ta que durante el periodo escolar 
no solo van a clase, hacen en la 
mayoría de los casos actividades 
extraescolares, rutinas, salidas 
al parque, los fines de semana 
llenos de actividades, realmente 
estamos en una sociedad donde 
descansamos muy poco. 

Pero esto no significa que no 
puedas apuntarlo a un casal, 
de hecho es una actividad muy 
positiva, de estilo lúdico, donde 
van a despejarse pero a seguir 
estimulados durante un mes. 

A la vez que lo pasan bien y ha-
cen amigos. Los casales aunque 
nos parezca que sólo cumplen la 
función de ayudar a los papás 
a conciliar, también fomentan 
la creatividad, el juego, la in-
teracción social, el movimiento 
corporal constante y la rutina 
de los niños. Cambiar de aires 
y descansar de lo habitual sin 

quedarse quieto sin hacer nada. 
Es una buena alternativa.

P: Mi hija de 7 años en casa 
no tiene tareas asignadas y 
no entiendo porque debe te-
nerlas. ¿Por qué va a hacer 
cosas si las puedo hacer yo? 
(Jorge).

R: Es muy importante, por no 
decir vital que tu hija tenga 
tareas en casa. Ya sé que las 
puedes hacer tú y que segura-
mente las harás más rápido y 
mejor que si las hace ella, pero 
asignando tareas adecuadas a 
su edad estás enseñándola a ser 
independiente, una de las cosas 
más importantes para los niños, 
valerse por sí mismos. Todos los 
niños crecen y quizá ahora no te 
parezca que debe tener tareas 
pero ¿y con 15 años? ¿Seguirás 
haciéndoselo tú todo? Creo que 
no, o al menos no deberías. De-
berá aprender pues, y que mejor 
momento que ahora. 

Cada edad tiene unas tareas, 
obviamente tu hija no es la “ce-
nicienta” y ahora de repente no 
va a encargarse de limpiar toda 

la casa, pero hay cosas que si 
puede hacer, como por ejemplo 
hacer su cama, vestirse sola, 
ducharse sola, poner y quitar la 
mesa a la hora de comer y cenar. 
Para la edad de 7 años me pa-
recen más que asequibles para 
ella. Puedes introducirlas a modo 
de juego o con recompensas 
por tarea bien hecha para que 
lo tome con ganas. Hay muchas 
opciones de introducir cambios 
en la rutina y a largo plazo estos 
cambios serán muy positivos.

Irene Cuevas Jiménez
Psicóloga con mención clínica 
infantil y adultos
Consultas a: 
wonderlandactivitats@hotmail.
com

Irene Cuevas
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Primer premi
El passat 16 de maig es varen 
lliurar els prestigiosos premis 
Arnau del Col·legi de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres 
i en Ciències de Catalunya, que 
en la seva XXXVII edició va re-
caure en el treball de l’olesana 
Ariadna Xairó, per el seu treball 

de recerca de segon de batxille-
rat “Sense tu, sí que soc algú”.
El treball d’Ariadna, alumna de 
l’Institut El Castell d’Esparre-
guera, se centra en la contra-
stació d’aquesta hipòtesi: l’ac-
ceptació de mites sobre l’amor 
romàntic entre adolescents 
genera prejudici i normalitza 

actituds abusives en les seves 
relacions amoroses. Això es fa 
a través de l’anàlisi dels resul-
tats d’una enquesta elaborada 
per l’autora sobre l’alumnat de 
dues classes de tercer d’ESO del 
centre de referència. 
El jurat ha explicat que el treball 
de l’olesana “Destaca d’altres 
treballs especialment per la 
seva bona planificació formal, 
palesada, entre altres coses, pel 
cronograma del procés del tre-
ball. També per la bona anàlisi 
de les dades i el fet que es facin 
servir per a les entrevistes, la 
qual cosa denota una bona com-
petència en el maneig de dades i 
un intel·ligent ús d’aquestes. So-
bre aquesta base planteja entre-
vistes a cinc persones que, per 
la seva posició, tenen incidència 
en la temàtica: regidora, tècnica 
de serveis socials, policia local, 
mossa, talleristes. Són entrevis-
tes en profunditat on fa servir 
de manera escaient les dades 
que ha obtingut en l’enquesta 
per tal de demanar aclariments 
de les polítiques locals. 
La conceptualització de les ca-

tegories principals és adequada 
i rigorosa, amb informació al 
dia, producte d’una bona selec-
ció d’informació i, segurament, 
d’una bona orientació de la per-
sona tutora del treball. El treball 
és molt complet, honest, ben 
realitzat, molta feina de cerca 
empírica i bibliogràfica concep-
tualment i estadísticament ben 
feta i presentada de manera 
ordenada i diàfana”. Enhorabona 
Ariadna!

Conveni
L’Ajuntament i l’Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa 
van signar un nou conveni de 
col·laboració per a dinamitzar el 
comerç local. Amb l’acord, tant 
l’Ajuntament com l’Associació es 
comprometen a treballar per a 
la modernització i dinamització 
del sector comercial local i a im-
pulsar el model comercial urbà a 
Olesa des dels principis de coo-
peració i coordinació d’accions.
Les actuacions, per tant, estan 
encaminades a impulsar accions 
per garantir l’èxit i consolidació 
del teixit comercial. D’una ban-

Ariadna Xairó, premiada Foto: FX
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da, l’Associació de Botiguers es 
compromet, entre d’altres, a ge-
nerar una vinculació més estreta 
entre el comerç i la ciutadania 
i a participar activament en els 
programes i activitats de dina-
mització comercial que impulsi 
l’Ajuntament. L’acord també 
contempla el seu compromís per 
a millorar la seva competitivitat 
amb una oferta de qualitat, 

incrementant la participació 
de més associats i programant 
activitats de formació per als 
comerços associats. També 
es compromet a consolidar el 
grup de restauració per assolir 
una millor interlocució amb els 
esdeveniments rellevants que 
s’organitzin a Olesa. 
Al document es detallen algu-
nes activitats contemplades 

en el marc del conveni, com 
ara les campanyes del Dia dels 
Enamorats, Dia de la mare, Dia 
Internacional de la Dansa, el 
BlackFriday o la campanya de 
Nadal; les fires de Primavera, 
Santa Oliva (amb el concurs “El 
teu pes en oli”) i tardor; la des-
filada del comerç, dues edicions 
del “Correpinxo” o el concurs 
d’aparadors per la Festa dels 
Miquelets.
Per la seva banda, l’Ajuntament 
ajudarà a finançar les activi-
tats previstes per un import de 
12.500 euros, cedirà un espai de 
5 metres quadrats per guardar 
material de l’Associació al ma-
gatzem que té la Brigada Muni-
cipal al polígon de Can Singla i 
també l’ús d’un despatx ubicat a 
la segona planta de l’edifici mu-
nicipal de Cal Rapissa per tal que 
la dinamitzadora de l’associació 
pugui desenvolupar de forma 
coordinada amb l’Ajuntament 
les seves tasques. A través 
del departament de Promoció 
Econòmica es donarà tota la 
informació i assessorament ne-
cessaris per al desenvolupament 

del programa anual d’activitats.

Sardanes al juny!
Si ja històricament el mes de 
juny és sinònim de festa grossa 
a Olesa, enguany Olesa Sarda-
nista proposa una sèrie d’actes 
que tenen per objectiu acostar 
la sardana i la sonoritat de la 
cobla al gran públic. Propostes 
com el concert dels Biflats, la 
Catalan Fanfare el dia 10 de 
juny, per acostar-se a un pú-
blic jove, i l’espectacle familiar 
“Campi qui pugui” dels Ambaüka 
que vol arribar a grans i petits. 
Tampoc hi faltaran cites ineludi-

Comerciants i Ajuntament, d’acord                                  Foto: AOM
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bles com les ballades de Santa 
Oliva (amb exhibició inclosa de 
sardana esportiva amb la Colla 
Maig), la ballada de Festa Major 
(amb les versions de la Cobla 
Contemporània) i la tradicio-
nal ballada amb la Cobla Vila 
d’Olesa.
Actes inclosos dins del calenda-
ri festiu de la vila, que segons 
el  president de l’ACF Olesa 
Sardanista, Pere Salvador “és 
una molt bona oportunitat per 
nosaltres d’arribar a un públic a 
qui la sardana i la cobla no atrau 
especialment, i per el públic una 
oportunitat per trencar amb tò-
pics que acompanyen la sardana 
des de fa temps”. Tots els actes 
són gratuïts i oberts a tots els 
públics i es poden consultar a 
l’Agenda del 08640.

Espai jove
El passat 28 de maig, l’Ajunta-
ment ha obert les inscripcions 
per a l’”Estiu Jove”, un espai de 
lleure adreçat a jovent de 12 a 
16 anys que pretén complemen-
tar l’educació formal i familiar 
amb una oferta educativa lúdi-

ca i adreçada a les necessitats 
d’aquest col·lectiu. La proposta 
està organitzada pels depar-
taments de Joventut i Serveis 
Socials, dins les activitats de la 
Xarxa d’Infància i Adolescència 
Local, i és finançat en part per 
la Llei de Barris. 
La tècnica de Joventut, Eli Pi-
nyol, ha destacat que la pro-
posta “sorgeix de la necessitat 
de treballar amb els i les joves 
del municipi les formes de ges-
tionar el seu oci i temps lliure, 
així com empoderar-los en la 
seva capacitat de tria i acció dins 
d’aquest àmbit”. I és que seran 
els i les participants qui triaran, 
els primers dies, les activitats 
que desenvoluparan. L’”Estiu 
Jove” també compleix la finalitat 
de millorar el teixit associatiu 
del municipi, així com donar a 
conèixer al jovent els diferents 
recursos i entitats locals. De 
manera més transversal, també 
pretén acompanyar als i les jo-
ves en resoldre tot el seguit de 
dubtes i complicacions que sor-
geixen durant aquestes edats.
La iniciativa arrencarà el dilluns 

2 de juliol, i acabarà el divendres 
27 del mateix mes. L’activitat 
diària serà de 10 a 13.30 hores, 
exceptuant un dia a la setmana 
que també es realitzarà activitat 
de tarda fins a les 17 hores (dies 
de piscina, excursió, etcètera).

Per als nuvis
La Botiga de la Rambla consoli-
da un projecte amb el qual vol 
entusiasmar a tots els nuvis que 
així ho desitgin. Es tracta de “Tu 
boda con nosotras”, format per 
un equip amb esperit creatiu, 
inquiet i molt positiu de la mà 
d'una decoradora i una “wedding 

planner” autèntica, capaç de fer 
feliç a aquelles parelles que es 
deixin acompanyar en aquest 
llarg viatge emocionant i intens.
“Tu boda con nosotras” suposa 
un pas més cap a nous reptes i 
experiències en els quals l'equip 
que ho componen es proposa 
com a objectiu l'organització, no 
solament de noces, sinó també 
esdeveniments i celebracions 
memorables, aniversaris, co-
munions, naixements i festes 
especials.
Formades en les disciplines 
d'Art i Disseny, l'experiència i la 
motivació els permet abastar: 
organització d'esdeveniments, 
decoració, arranjaments florals, 
llista de noces, detalls i regals 
per a convidats des de 2 €, grà-
fica, invitacions, escenografia, 
Photocall, etcètera. Per a més 
informació: Facebook/Insta-
gram @tubodaconnosotras 

Fora de joc

08640

Una de les places de pàrking del carrer An-
selm Clavé, a l’alçada de la Riera, té un petit 
forat amb una inscripció intrigant...

Els teus comentaris, envia’ls al twitter del 
08640 #periodic08640
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Guaita

08640

Una lectora ens va enviar una foto de com 
quedarà part de la riera... Impressionant!

Els teus comentaris, envia’ls al twitter del 
08640 #periodic08640
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Moltes medalles
El passat 26 de maig es va ce-
lebrar el V Open Nacional de 
Taekwondo “Ciutat d’Alcanar”, on 
van participar l’equip de compe-
tició del club Harondo 2.
L’Alejandra Paz es va ressentir de 
l’esquinç que va patir al Centre 
d’alt rendiment de Sant Cugat i 
no va poder guanyar a la campi-
ona de la Comunitat Valenciana 
a la primera ronda. Però la resta 
de l’equip sí que va aconseguir 
medalles: de participació, David 

Nuñez i Robert Garcia; de bronze, 
Laura Bermúdez, Cristian Amo-
ros, Arnau Prado, Oscar Rodrí-
guez, Ainara Cárdenas, Ariadna 
Sellares i David Oña; i medalla 
d’argent per a Andrés Morillo, 
Aroa Sánchez, Héctor Lucena i 
Xavi Lucena. Enhorabona!

Patí
L'equip benjamí del Club Olesa 
Patí s’ha classificat per a la final 
de la Copa TBCN que es cele-
brarà a Sant Feliu de Codines 

els propers 9 i 10 de juny. Des 
del club fan un crit al poble ja 
que necessiten el seu suport per 
aquesta instància decisiva. Si fins 
i tot s'estan plantejant posar-hi 
un bus... Som-hi!

“Retrorunning”
L’atleta olesana Sandra Corcuera, 
cinc vegades campiona del món 
de Retrorunning, va disputar el 
passat diumenge 27 de maig, el 
XVIII Campionat Italià de Re-
trorunning en ruta, a la localitat 
d’Albignasego (Padua), amb un 
total de 3 kilòmetres disputats 
en un circuït d’1 km a un tram 
de la via principal de la ciutat de 
500 metres.
Sandra, es va posicionar bé a la 
sortida i així va imposar la seva 
tirania a la cursa, fins arribar 
a meta, aixecant els braços en 
senyal de triomf i aconseguint 
d’aquesta manera, el seu segon 
títol de Campiona d'Itàlia.
Sandra, molt feliç per la seva vic-
tòria, va comentar en finalitzar la 
cursa, que es va trobar molt bé 
a total la cursa i que no li estan 
passant factura les càrregues de 
kilòmetres que està realitzant de 

cara a la cita mundial de juliol a 
Bologna (Itàlia), on disputarà els 
10.000 metres i la mitja marató. 
Felicitats campiona!

Medalla d’argent
L’arquera olesana Marta Gimeno 
va aconseguir el sots campionat 
d’Espanya en la modalitat d’arc 
N U, el cap de setmana del 26 i 
27 de maig, a l’estadi d’atletisme 
de Túria (València), al mostrar un 
altíssim nivell i tant sol perdre 
la medalla d’or en la gran final 
després d’arribar 5/5 i caure al 
desempat amb la murciana Cano.
Amb una participació de 125 
esportistes al campionat, Marta 
en la fase prèvia després d’anar 
segona a 15 punts de la primera 
classificada recupera la confiança 
i remunta aquesta distància en la 
puntuació per acabar en la fase 
prèvia com la millor amb 273 
punts pels 271 de la murciana 
Cano. 

Tots ascendeixen
Amb la victòria a l’última jornada, 
l’Infantil "C" del club Futbol Sala 
Olesa aconsegueix certificar una 
plaça d'ascens de la Lliga Tercera 

Esport olesà
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Divisió Infantil de Futbol Sala. 
Els nois s'han entregat al màxim 
en aquest últim partit que era 
decisiu i obtenen l'ascens de ca-
tegoria a Segona Divisió. El mè-
rit és major si es considera que 
per a la majoria de jugadors era 
el seu primer any federats. Els 
jugadors són: Daniel Cantonero, 
Pau Exposito, Gabriel Lopez, Biel 
Martinez, Carlos Moreno, Izan 
Mulero, Manuel Rodriguez, Pau 
Soler i Guillermo Vich. El cos 
tècnic està format per Mohamed 

Kadari i Antonio Chahbouni.

Per la seva part, el Cadet “C” 
aconsegueix certificar una plaça 
d'ascens de la Lliga Tercera Di-
visió Cadet de Futbol Sala amb 
totes les jornades disputades, 
els nois s'han entregat al màxim 
aquesta temporada i obtenen 
l'ascens de categoria a Segona 
Divisió.
L’equip està format per: Xavier 
Aguilar, Óscar Beltran, Albert 
Carbonell, Daniel Carvajal, Ar-

nau Drets, Arnau Garcia, Arnau 
Granero, Pablo Medina i Marc 
Rodriguez. Alex Ferré i Lourdes 
Cirera són els entrenadors.

El Sènior "A" aconsegueix certifi-
car una plaça d'ascens, aquesta 
vegada a la Lliga 1a Divisió Cata-
lana de Futbol Sala i conseqüent-
ment obté l'ascens de categoria 
a Divisió d'Honor Catalana (la 
màxima a nivell català). El cos 
tècnic està format per Jonny Lo-
pez, Alex Ferre i Blas Sanchez. 

Els jugadors: Yasen Aikar, Miquel 
Arias, Ot Cassi, Carlos Diaz, Angel 
Duran, Toni Galisteo, Oriol Hita, 
Albert Lobo, Adrià Maestre, Ivan 
Maestre, Marc Marquez, Cesar 
Ortiz i Ivan Bueno.

Per últim, l’Infantil “B” aconse-
gueix certificar una plaça d'as-
cens de la Lliga Tercera Divisió 
Infantil de Futbol Sala amb totes 
les jornades disputades. El mèrit 
és major si tenim en compte que 
aquest equip és majoritàriament 

Esport olesà (cont.)

El futbol sala olesà ascendeix                                Foto: FSO
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de primer any. Els jugadors són: 
Marc Caballero, Jordi Caballol, 
Joan Moreno, Joel Morillo, Mario 
Niño, Alex Pastor, Yeray Perez i 
Agustí Valls, dirigits per Youssef 
Boulachioukh i Eloi Jane.

Per la seva part, la Selecció Cata-
lana Infantil Femenina de Futbol 
Sala es proclama campiona d’Es-
panya, amb el seleccionador i una 
jugadora d’Olesa. Jordi Barrero 
es qui forma part del cos tècnic, 
i entre les jugadores, estava 
l'olesana Teresa Orellana, que 
va iniciar-se al Club Futbol Sala 

Olesa des de ben petita i que des 
d'aquesta temporada milita al FS 
Castelldefels.

Betis
El passat 12 de maig, el Real Betis 
Balompié li ha fet un homenatge 
a la Penya Bética d’Olesa, coin-
cidint amb el derbi andalús. Els 
dos sots presidents de la Penya 
Bética olesana, Antonio Montes 
Escacena i José Miguel Albarrán 
Barea van viatjar a Sevilla per 
participar de l’acte.

Escacs
Ja ha finalitzat la Lliga Catalana 
d’Escacs en la que el Club d’Es-
cacs Olesa hi ha participat amb 
dos equips, un a Primera Cate-
goria Territorial de BCN i l’altre, 
a Tercera Categoria Territorial de 
Barcelona. Precisament aquest 
últim va donar la sorpresa al 
quedar campió de grup a Terce-
ra Territorial de BCN, cosa que 
no tan sols li garantia l’ascens a 
Segona Territorial de BCN sinó 
que li permetia l’accés al play-off 
que determina el campió absolut 
nacional català de la categoria. En 

aquesta segona fase, en la que 
competien 14 dels 16 equips cam-
pions de la fase regular (hi van 
renunciar 2 dels 3 de la territorial 
de Tarragona) i resolta amb el 
sistema d’eliminatòries, l’Olesa B 
va superar (a casa) en vuitens de 
final a l’Amistat de Premià B per 
2½ a 1½; a quarts (fora), al Cor-
nellà E per ½ a 3½; a semifinals 
(a casa), al  Pobla de Claramunt 
per 2½ a 1½, i a la final (fora), 
al Ripollet B per 1 a 3, procla-
mant-se campió absolut nacional 
català 2018 de tercera categoria. 
El total d’equips participants ha 

Esport olesà (cont.)

Olesa a la selecció Foto: FSO Els sèniors també Foto: FSO
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estat de 137: 95 de la província 
de Barcelona, 19 de Tarragona, 7 
de Lleida i 16 de Girona. L’objectiu 
del primer equip era recuperar la 
categoria Preferent Territorial de 
BCN que havia perdut l’any pas-
sat, cosa que no ha estar possible 
tot i el segon lloc aconseguit, i 
amb els mateixos 8 punts que el 
Vilafranca B campió de grup pel 
sistema reglamentari d’empats 
que s’aplica, per que tan sols un 
per grup puja de categoria.

Per altra banda, l’equip B del Club 
d’Escacs Olesa s’ha proclamat 
campió de Catalunya de Tercera 
Categoria, després de derrotar 
a la final de la Lliga Catalana al 
Ripollet B per 1 a 3. L’Olesa B ja 
havia acabat primer de grup en 
la fase territorial de Barcelona, 
cosa que li assegurava l’ascens 
a la segona categoria territorial i 
l’accés al play off per la lluita al tí-
tol nacional català de la categoria.

Triatló
L’olesà Antonio Pareja va disputar 
tres competicions durant el mes 
de maig. El primer dia del mes 
va acabar tercer a la seva ca-

tegoria a Villarreal (Castelló); el 
diumenge 13 acaba sots campió 
V3 a Castelldefels, i el diumenge 
20, un altre cop a Castelló ter-
mina sots campió V3 després de 
diverses incidències i dificulta-
des durant la cursa. Enhorabona 
campió!

Esport olesà (cont.)

Som-hi Pareja! Foto: AP
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Treball
g Busquem catadors de productes 

d'alimentació! Dona'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 anci-
anos, titulación y experiencia. Tel: 
615 898 958.

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

g Soy Ángeles y me ofrezco para lim-
pieza y cuidados de ancianos, tengo 
experiencia. Tel.: 656 754 848.

g Se ofrece chico para todo: mante-
nimiento en general para empresas 
y particulares, oficial de primera en 
sala de despiece de cerdos. Tel: 616 
322 794.

Diversos
g Noi de 42 anys busca habitació/pis 

per compartir, preferiblement Olesa 
o Rodalies. Tel: 651 988 487 (Toni).

g Es ven bicicleta estàtica nova per 
estrenar i muntada. Tel: 698 285 
044 (Miquel).

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 
667 53 70 50

g Es lloga garatge traster  de mida 
petita al casc antic d'Olesa. Preu 
raonable i duració a convenir. Mes 
informació al tel: 610 487 355 (Jo-
sep).

g Es ven vehicle de mobilitat reduï-
da, scooter Luna 3R, color vermell, 

practicament nou. Tel: 660 445 453 
(Esteve).

g Se traspasa o vende, Bar Cal Pablo, 
por motivo de prejubilación, a pleno 
rendimiento. Interesados llamar al 
93 127 07 05 o al 666 79 29 81.

Els anuncis d’aquesta secció són gra-
tuïts, excepte els ressaltats que es 
cobren per paraula. Per a la publicació, 
només ens has d’enviar un text no su-
perior a 15 paraules a periodic08640g-
mail.com, o al tel. 626 684 065. El 
periòdic no es fa responsable de pos-
sibles canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.

Colon, 95 
Olesa de Montserrat
644 257 432
hello@bridgewateracademy.es
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Per molts anys!
Juny

Adrià Carreras (32), Agustina Casanovas Bernadas (88), Albert Gálvez (66), Albert Panicello Segarra (23), Ana Mora Ubach (17), Ana 
Nieto Corzo (35), Anna Maria Matas Cassany (56), Antoni Figueras Comte (91), Antonia Cabañero Martín (85), Antonio Bonavila (68), 
Antonio Soriano Capacete (55), Ariadna Benages Vicente (22), Aroa Gibaja San Martín (14), Carla Grima Mora (26), Cristina Vega Nieto 
(16), Daniel Solà Aparici (77), Dolores Lozano (78), Dylan Membrado Hernández (13), Dúnia Solà Rivera (47), Eduard Sales Jorba (42), 
Elena Pla Morales (20), Elisabeth Baró Fernández (35), Eliseo Gonell Seguer (85), Erika Sánchez (36), Feliu Sucarrats Margarit (76), 
Félix Cambronero García (85), Fermí Barlam (28), Francesc Moyano Altarriba (33), Francesc Pala Arellano (61), Francisco Cortés Campos 
(76), Giorgio Petani (43), Hugo Cordón Martín (9), Isaac Palomares Gonell (34), Isidre Alberch Vendrell (60), Ivan Gaviria Sánchez, Joan 
Romacho Pros (12), Joaquin Romacho Vargas (50), Joan Eusebi Salabert (47), Joan Margarit Morales (17), Joana Da Silva, José Galcerán 
Musarro (77), José Manuel Corzo Fernández (46), José Orellana Peloche (23), Josefa Fontanet Guixa (89), Josefina Cabello Pérez (63), 
Josep Guzmán García (57), Josep Pere Quesada (58), Juan Castro Gallardo (83), Juan Chamarro Peñalba, Juana Feijoó Martínez (88), Júlia 
Galvez Sánchez (9), Manel Castan Kwun (32), Manuela Ribera (66), Marc Cabello (18), Marc Escolà Boada (27), Marc Ferrer Mora (28), 
Marc Juanpera Gallel (23), Marc Sánchez Matas (29), Margarita Cortada Serra (96), Maria Caparrós Carrique (87), Maria Grima Gallardo 
(65), Maria Isabel Hernández Gutiérrez (42), Maria Jesús del Rincón (50), Mari Carmen López, María Carmen Ferris Miguel (88), Maria 
Mestres Andreu (49), Maria Jobé Voltà (62), Maria Rosa Carles (75), Maria Rosa Pla Batalla (60), Maria Rosa Tort Tapias (64), Maria Rosa 
Ventura Soteras (89), Martina Garcia Amador (12), Máximo Oña (63), Mercedes Guirau Gallardo (52), Miguel Grima Gallardo (62), Mingo 
Flores Daura (49), Miquel Grau Morral (88), Miquel Serra Camarero (63), Míriam Prats Murcia (37), Míriam Villanueva Soria (28), Mónica 
Nieto Corzo (46), Montse Pascual (37), Montse Salas Collado (55), Montse Tura, Montserrat Aparici Alemany (93), Montserrat Gironès 
Cervello (90), Montserrat González (64), Montserrat Navarro (80), Montserrat Sánchez Carrique (64), Natalia Valle Mirabete (24), Núria 
Díaz Barcones (24), Núria Riera Reig (54), Olga Solà Rivera (50), Olivia Gigena Boulocq (3), Oscar Jiménez Nieto (15), Paquita Bautista 
(64), Pascual Miralles (80), Pau Bori Martínez (13), Pau Blanco Carrasco (17), Pere Guillamón Montoya (54), Pol Llobera González (19), 
Ramon Maylinch (61), Raül Reyes, Rosa María García, Rosa Maria Martells, Rosa Maria Montserrat Garcia (53), Rosa Oller Mata (61), Roser 
Pacheco (32), Sandra Cáliz Rivera (40), Sergi Oña Domènech (31), Sergio Ortiz Delgado (23), Silvia de Paco (42), Silvina Gigena (49), Te-
resa Casas, Teresa Figuls Calveras (88), Teresa Nieto Corzo (39), Tibaut Van Cutsem (41), Uriel Jiménez Morales (20), Valentín González 
Villarón (44), Vanesa Sánchez (38), Victoria López Sáez (45), Xavi Povill.
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 de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a pe-
riodic08640@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

Moltes 
felicitats 
princesa!

Olivia, 3 anys.
4 de juny

PER MOLTS ANYS ANNA I PAULA 
Paula, 26 de maig, 5 anys.
Anna, 10 de juny, 8 anys.
De part dels avis. Molts petons.

¡Felicidades 
Juan! 

3o de mayo de 2018.  
De parte de tu familia. 
Te queremos mucho!

Felicitats 
Daniel!  

19 de juny. 11 anys!!!



32 08640


