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En aquesta edició del 08640 els volem presentar un número especial.
Especial perquè tenim més pàgines, especial per algunes pàgines en
color i especial perquè comencem l�estiu i agafarem vacances.

També aquest número pretén reflectir totes les activitats que es faran
als mesos de juny, juliol i agost i intenta ser un reflex de l�estiu i del
temps lliure.

En aquesta edició estem de festa i grans celebracions.

Santa Oliva, patrona de la vila des de fa 341 anys, quan el Papa
Alexandre VII ens la va concedir com patrona allà per l�any 1664.
Aquesta festivitat local se celebra amb diferents activitats i amb les
ofrenes florals típiques de cada any.

La Festa Major, que neix fa 639 anys, el 1366, i cada temporada
s�inaugura amb el pregó i fa el seu tancament amb el �show� de focs
artificials i és un dia ple d�activitats i alegria.

I les festes dels barris també arriben a l�estiu i després de la festa
major se succeeixen les activitats i les orquestres típiques de cada
festa. És temps de gaudir i aprofitar l�ambient d�Olesa i després pre-
parar-nos per a les vacances.

Nosaltres ens acomiadem fins al setembre perquè hem decidit no edi-
tar cap número al juliol i agost. I aprofitem aquesta oportunitat per
donar les gràcies a tots els nostres anunciants, a tots els nostres lectors
i col·laboradors i també desitjar-los una bona festa major i bones
vacances.

Fe d�errates: L�epígraf de la foto de portada del número 8 hauria d�haver
estat: �La fàbrica Hijos de Francisco Pons� del c/Salvador Casas, en-
tre 1965 i 1967.
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Novetats bibliotecàries

Ja no tens excuses per no llegir. Aquestes
són les últimes obres  arribades a la Bi-
blioteca: Guía Azul Cádiz, Guia Canadà,
Collsacabra. Guia d�excursions, Guías Vi-
suales Cuba 2005, Guías Visuales Estados
Unidos 2005, Guías Visuales Escocia 2005,
Guías Visuales Marruecos, Guía Viva Me-
norca, Guías Visuales Milán y Los Lagos,
Guia Viva Moscú-San Petersburgo, Els 40
millors racons dels Pallars i l �Alta
Ribagorça, Ruta de Don Quijote a pie, en
bicicleta, a caballo, Anuario de Turismo
Rural 2005, Guias Visuales San Francisco,
Guía Práctica de Senegal, Guía Viva Sevi-
lla, Guía Sicilia, Vietnam: Guia y mapa de
viaje.

Cartell guanyador

De les 17 obres presentades al Concurs
de Cartells per a la Festa Major d�Olesa de
Montserrat 2005, ha resultat elegit la peça
realitzada per Elies Valldeperas.

Hipnotisme poètic

Després de tres anys d�apropament a la
figura del Senyor de les Rambles, filòsof i
escriptor de la Torre de les Hores de
Martorell, es podrien trobar els fils
conductors que mostren la influència de
Francesc Pujols en aquesta obra de petit
format, editada al mes de març passat per
Espe Piñero. Sessió d�Hipnotisme Poètic
sobre els Sentits és un truc de màgia, una
picada d�ulls, una mirada intel·ligent, en
format poètic, versos senzil ls, un
pensament llargarut desglossat a través
de les pàgines. És un experiment hipnòtic,
oníric, eròtic, en definitiva, un text
evolucionari que beu de les fonts d�en
Francesc Pujols.

Visites sahrauís

Si esteu interessats a ser una família
acollidora de nens o nenes sahrauís,
truqueu al tel.: 93 778 27 66. Com és ha-
bitual, diversos pobles catalans proposen
les colònies per a infants sahrauís, un
projecte de solidaritat amb aquest poble
dels camps de refugiats de la Hamada de
Tindouf (Algèria).

Biennal d�Art

Des del divendres 3 de juny fins al 3 de
juliol es durà a terme la XIV Biennal Mostra
d�Art Contemporani Català 2005, a la Casa
de Cultura. Hi participen 17 artistes joves
de Catalunya i del Principat d�Andorra
seleccionats per un jurat, entre els 70
dossiers que es van presentar a la
convocatòria pública. Aquesta biennal és
una exposició única a Europa per les seves
característiques i mostra algunes de les
tendències plàstiques més representatives

de l�art català de la actualitat.
Més informació: www.canals-art.com/
mostradart.html

Taller

El dimarts 7 de juny comença el Taller de
carei, banya o nacre, perquè aprenguis a
treballar aquests materials fent-te 2
braçalets, 1 joc d�arracades i un penjoll.
Escola d�Arts i Oficis, tel.: 93 778 13 41.

Zones verdes

La Regidoria de Via Pública va confirmar
que implantarà el reg automàtic a tots els
nous espais verds del municipi i que s�anirà
renovant a les zones verdes ja existents.
També al carrer Alfons Sala, actualment
en obres, s�ha instal·lat un sistema de
goteig per a l�arbrat.

Accents

Ja podeu trobar als quioscos i llibreries
habituals el número 5 de la revista
sociocultural Accents. Entre els seus
continguts podreu trobar el reportatge
«Fosses franquistes. Desenterrat 65 anys
de silenci a Olesa». El segon tema de la
revista és un interessant reportatge sobre
la Cooperació internacional al Baix
Llobregat Nord. En aquesta ocasió hi ha
dues entrevistes principals a Pere
Casaldàliga, el bisbe de la teologia de
l�alliberament i a l�home del temps de TV3
Francesc Mauri. També hi trobareu retrats
a Rosa Segura i Albert Bancafort, les
entitats Custus Ignis d�Olesa i la Fundació
Francesc Pujols, itineraris, suggeriments
culturals, retrospectives amb l�esbart
Olesà.

Estiuejar a Olesa

Per a aquest mes de juliol, l�Ajuntament
ha programat diverses activitats d�oci i
lleure a Cal Mané (per a majors de 18
anys), a l�Escola Montserrat (Casal d�Estiu
per a nens i nenes de 3 a 12 anys) i a
l�Escola d�Arts i Oficis (de 12 a 18 anys).
El Casal d�Estiu doblarà la seva capacitat,
un total de 400 places, i a més de les
activitats de lleure, hi haurà, de 9 del matí
a 1 del migdia, un servei d�acollida des de
les 8 i menjador. Enguany les activitats es
faran al Mare de Déu de Montserrat.
L�escola d�Arts i Oficis oferirà taller de
màscares i de murals, i cursos d�Edició de
Fotografia Digital i de Joc de rol en anglès.
Per la seva part, el Punt d�Informació Ju-
venil de Cal Mané organitza tallers gratuïts
de capoeira, còmic, cuina, danses del món,
expressió corporal, periodisme i ràdio.

Repàs d�estiu

L�Escola d�Arts i Oficis no tanca a l�estiu i
per al juliol proposa: Repàs escolar ESO i
Batxillerat d�anglès i francès (de 10 a 12
h); cursos intensius d�anglès, francès i
alemany en diferents nivells; Ofimàtica
bàsica i Creació de pàgines web.  Reserva
la teva plaça, tel.: 93 778 13 41, de 17 a
21 h.

El barri de la Flora

El projecte de rehabilitació integral de la
zona d�habitatges de la Flora encara està
pendent, ja que l�Ajuntament no el va pre-
sentar a la convocatòria de Llei de barris
de la Generalitat. Entre les millores  que
reclamen els veïns hi ha la urbanització
del sector i carrers asfaltats.

Habitatge social

Els departaments de Patrimoni i Habitatge
i de Serveis Socials de l�Ajuntament faran
un estudi de l�estat actual dels pisos de
propietat que té el consistori per adjudi-
car, temporalment, a famílies amb pocs
recursos econòmics. L�Ajuntament té 32
habitatges i es planteja estudiar el seu
estat de manteniment i si les famílies que
els ocupen compleixen els requisits
necessaris per accedir-hi.

Escorxador

Un dels principals objectius del nou Pla
local de joventut d�Olesa, elaborat per la
Regidoria de Joventut i el Consell de Joves,
és convertir l�antic escorxador municipal
en un gran casal de joves, amb un alberg
per a joves i un espai d�assaig per a les
bandes musicals locals. Perquè sigui
possible, l�Ajuntament ha de traslladar la
Brigada Municipal a una nova nau i també
caldrà fer obres de rehabilitació de l�edifici,
per a les quals el consistori ja té concedi-

Va passar

UEC

El passat divendres 28 a la Diada del
Soci, el president de l�UEC, Jaume Jané
va presentar la seva dimissió al càrrec
per motius personals. En el seu lloc
assumirà, la vicepresidenta Olga Solà
qui es converteix en la primera dona
com presidenta de aquesta institució en
els seus 70 anys d�història.

Fotografies

A la Casa de Cultura i fins al 30 de maig
s�ha pogut visitar la interessant mostra
de fotografies de Miquel Guillamon i una
exposició organitzada pel Grup de De-
fensa del Ter, que porta per títol �Rius
per viure�.

Fòrum

El Comitè d�agermanament de la ciutat

de Les Mureaux (França) van
organitzar5 unes jornades culturals en
el marc del 1er. Fòrum Europeu de joves
estudiants, entre el 12 i el 15 de maig,
amb la participació de set ciutats de
països europeus, França, Itàlia,
Anglaterra, Polònia, Alemanya, Portu-
gal i Catalunya-Espanya. Les activitats
realitzades consistien en tallers i
jornades de debats i reflexió sobre te-
mes d�interès europeu.

Riu

El passat divendres 27 de maig es va
signar el conveni d�acord per a l�adopció
d�un tram del Riu Llobregat, mitjançant
un projecte de recuperació ambiental
de la zona dels Arenys de Vilapou - Ca
l�Isard. Amb la signatura d�aquest
conveni es posen les bases i els acords
per tal que els diferents agents implicats
tirin endavant projectes per a la millora

i recuperació del Riu Llobregat al seu
pas pel municipi. L�Ajuntament d�Olesa,
el Projecte Rius, Revolució Verda i
l�Escola Povill plantegen amb aquest
acord assumir responsabilitats en les
diferents parts del projecte de cara a
coordinar-se i establir estratègies
transversals per a la recuperació i la
millora del tram de riu que passa per
aquest municipi.

Esport al carrer

El 21 i 22 de maig es va dur a terme la
trobada l�Esport al carrer, a la Plaça
Catalunya, en la qual els nens i nenes
van practicar els esports més habituals.
Aquesta edició va comptar amb la
col·laboració de l �Associació de
Discapacitats Físics d�Olesa, l�ADFOM,
que va fer una demostració de bàsquet
en cadira de rodes.

Coral infantil

El dissabte 21 es va organitzar la
Trobada de Corals d�Educació Infantil i
Primària del Baix Llobregat, una
activitat anual plantejada des del
Departament d�Ensenyament de la co-
marca. En aquesta ocasió, l�escenari
escollit per acollir l�activitat va ser La
Passió.

Tir amb arc

Els arquers olesans Josep Lluís Amador
i Eugenio Pérez van participar al
Campionat d�Espanya per a veterans de
tir amb arc, que es va dur a terme a
Vitoria els dies 7 i 8 de maig passat.
Lluny del podi, els dos representants
del Tir amb Arc Olesa van ser els millors
catalans.

da una subvenció de 221.000 euros
atorgats per la Generalitat.

Obres al Ferrà i Esteva
Després d�un any i mig des de la
presentació del projecte, les obres del CEIP
Josep Ferrà i Esteva han entrat en la fase
d�execució. Durant l�estiu es faran la major
part de les actuacions i per al mes de
setembre han d�estar enllestides les
actuacions al teulat, i també a la primera
i la segona planta; aquestes darreres
actuacions inclouen la millora en la
calefacció i la instal·lació elèctrica de
l�escola.

Pista coberta

L�Ajuntament ha aprovat la contractació de
la redacció del projecte bàsic de cobriment
de la pista poliesportiva de les Planes (al
Pavelló Municipal Salvador Boada). De
moment es cobrirà la pista amb una
teulada, per resguardar-la en cas de pluja,
i es preveu que les obres comencin el
proper any.

Residencia

La Generalitat estudia un projecte per im-
pulsar la construcció a Olesa d�un centre
per a persones amb disminució psíquica
severa i profunda ja que no existeix, al
Baix Llobregat Nord, cap residència amb
aquestes característiques.
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Olles i paelles de la Maria
Pollastre amb peres

Ingredients

1 pollastre

4 o 5 peres blanquetes o

de Puigcerdà

1 ceba grossa

3 tomàquets

1 cullerada de farina

3 cullerades d�oli d�oliva

2 fulles de llorer

2 alls

Vi ranci o blanc

Sal i pebre

Preparació

Es talla el pollastre a trossos, es neteja, se socarrima, es renta i es deixa escórrer.

En una cassola amb oli ben calent es posa a rostir el pollastre juntament amb la

ceba, els alls sense pelar, el llorer, el tomàquet prèviament ratllat, la sal i el

pebre. De tant en tant, s�ha d�anar remenant perquè no s�enganxi. Un cop ben

barrejat, s�hi tira el vi i una mica d�aigua. Es deixa una estona fins que s�acabi

de coure. Mentre, en una paella, amb abundant oli, s�hi posen les peres tallades

a gotims i es fregeixen. Un cop fetes es barregen amb el pollastre a la cassola.

Temps d�elaboració: 45 minuts.

Rostit de vedella

Ingredients

Carn de vedella per rostir

Cebes

Alls

Tomàquets

Api

Porro

Pastanaga

Vi blanc

Farina

Aigua

Sal i pebre

Oli d�oliva

Preparació

Rostiu la carn en una plata de forn a foc fort amb oli d�oliva. Afegiu-hi la ceba

tallada, els alls sense pelar, el llorer, el tomàquet, la sal i el pebre. Quan estigui

daurat poseu-hi l�api, la pastanaga i el porro. Afegiu-hi la farina, el vi i una mica

d�aigua. Deixeu-ho coure tot fins que la carn estigui cuita. Retireu la carn i

deixeu-la refredar. Passeu la bresa pel turmix o la batedora i pel colador xinès.

Quan la carn ja estigui freda, talleu-la a rodanxes i serviu-la amb la salsa

obtinguda ben calenta.

Nota: amb una bona guarnició el plat serà més gustós.

Maria Casado és professora de Cuina a l�Escola d�Arts i Oficis.

Passaport
Carles Vergara Alert és enginyer de
camins, canals i ports.  Actualment
està cursant un doctorat en Finances
a  la  Un ivers i ta t  de  Ca l i fo rn ia ,
Berkeley. És de la família dels Bruchs
i és molt conegut pels olesans de
tota la vida.

Quants anys fa que ets fora
d�Olesa? A què et dediques
ara i  a  quina empresa
treballes?

Fa dos anys que vaig marxar d�Olesa.
Durant aquest temps, m�he tret un
màster i he treballat en un fons
d�inversions a San Francisco. Ara
estic dedicant-me a temps complet
a l  doc tora t  i  f en t  recerca  a  l a
Universitat de Califòrnia, Berkeley.

Com és un dia del Carles?

Els dies acostumen a ser molt inten-
sos ,  però  sense  una  ru t ina
establerta.  La majoria del temps el
passo a classe (al matí o a la tar-
da),  t reba l lant  en projectes de
recerca, estudiant, l legint i fent
tasques que e ls  professors ens
recomanen.

Amb quins problemes et
trobes diàriament?

De fet no tinc molts problemes per
aquí. El �problema� més important
és poder menjar bé a fora de casa a
un preu  assequ ib le .   A l s
supermercats hi pots trobar bon
menjar (de tot i força, excepte peix),
però menjar bé a fora de casa no és
fàc i l .  A vegades menjo pa amb
tomàquet ,  però  no  tant  com
m�agradaria... Es difícil trobar bon
pernil per acompanyar-lo! També, a
més a més del problema del bon
menjar,  em t robo  amb a lguns
problemes de tipus burocràtic com
renovacions de visat, impostos, mul-
tes ,  fac tures  de l  te lè fon
equivocades, etc. però res gaire més
complicat del que ens pot passar a
Olesa.

Com portes això de tenir la
família i la teva terra lluny?

Parlo gairebé cada dia per telèfon
amb la família. També ens enviem
emails i... fins i tot sessions de xat
amb webcam per Internet. Els meus
pares ja dominen tots aquests te-
mes. Evidentment, el contacte per-
sona l  no  és  e l  mate ix  que  per
Internet, però ajuda molt a no sen-
tir-te tan lluny. D�altra banda, pel
que fa a la gent que viu aquí, es
t roba  a  fa l ta r  aques t  caràc te r
mediterrani tan nostre.

Parles el català amb algú?

Si, però no en el dia a dia. La llengua
de comunicació és l�anglesa. Hi ha
catalans que estudien (a UC Berkeley
o a Stanford) o treballen a San Fran-
cisco, al Silicon Valley o a les valls
de Napa i Sonoma. Entre nosaltres
parlem català, és clar. Però no ens
veiem tan sovint com voldr íem.
També hi ha una petita comunitat ca-
talana aquí. Ens trobem amb gent

del Casal Català i altres catalans de
l�associació d�estudiants espanyols
per  ce lebrar  l es  da tes  més
assenyalades i per veure alguns
partits del Barça.  Com que hi ha nou
hores (menys) de diferència horària,
es fa molt estrany veure els partits
del Barça al matí en lloc del vespre.
Respecte a l �anglès, jo ja sabia
l�idioma abans de marxar. Abans de
l�admissió a una universitat ameri-
cana, cal passar un examen de nivell
d�anglès.  Tot i  això, durant les
primeres setmanes, va ser una mica
d i f í c i l  acos tumar-se  a  l � accent
americà.

Es troba a faltar Olesa?

I tant! A les ciutats americanes no
hi ha aquell �caliu olesà� d�anar pel
carrer i trobar aquell amic o aquell
conegut i parar-se a parlar, o d�anar
a comprar a botigues petites i no en
grans supermercats, per posar un
parell d�exemples.
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La gent es molt diferent dels
catalans?

Aquí hi ha gent de tot arreu del món
i no es pot generalitzar.  Hi ha gent
de totes races i cultures que viu jun-
ta a tota l�àrea de la badia de San
Francisco. És bonic veure que gent
tan diferent conviu sense problemes.
Tothom s�intenta adaptar i, alhora,
aportar el millor de la seva cultura.
Califòrnia va experimentar ja fa unes
dècades un alt nivell d�immigració
(com Catalunya actualment), i crec
que podria servir-nos com a referent.

Viatges, de tant en tant, per
visitar la teva família?

Intento venir per Olesa un parell de
vegades a l�any: una per Nadal i una
a l�estiu. Quan vinc a Olesa és per
estar-m�hi un parell de setmanes
com a mínim i passar-ho bé amb la
família i els amics.
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L�agenda de juny,  
JUNY

Fins al 19 de juny
Exposició sobre el camp de concentració de Mauthausen, organitzada per AJO.

Dissabte 4
Teatre La botiga dels horrors a benefici de l�Associació Prodisminuïts Santa Oliva.
Organització: Bojos pel teatre. A les 22 h al Teatre Olesa.

Inauguració de la XIV Biennal Mostra d�Art Contemporani Català. A la Casa de Cultu-
ra, a les 19 h. La mostra estarà oberta fins al 3 de juliol, horaris: de dilluns a
diumenge de 17 a 20 h. Organitza: Galeria d�Art Canals.

Diumenge 5
Teatre La botiga dels horrors a benefici de l�Associació Prodisminuïts Santa Oliva.
Organització: Bojos pel teatre. A les 18.30 h al Teatre Olesa.

17è Concurs infantil de colors sobre l�asfalt amb el tema �Els contes d�Andersen�. Al
Parc Municipal, de 9.30 a 12 h. Organització: Fundació Escola Municipal d�Arts i
Oficis.

Dimecres 8
Hora del conte: Animostrari. Mostra de contes curts d�animals a càrrec de Tantàgora/
Narració, amb Roser i Agustí Ros. Aquest muntatge de narració s�adreça a un públic
infantil (a partir de 3 anys) i familiar (infants acompanyats d�adults). Roser Ros ha
estat capdavantera en la narració oral a les escoles i biblioteques catalanes i és una
reconeguda escriptora de literatura infantil que ha versionat diversos textos de la
tradició oral. A les 18 h, a la Biblioteca.

Exposició dels treballs de restauració dels arcs medievals del Castell d�Olesa a càrrec
del restaurador Agustín Gamarra i Xavier Rota, responsable de l�Arxiu Parroquial.
Conferència: 19.30 h a la Casa de Cultura.

Taller/xerrada �Créixer amb tu�, formació per als pares i mares amb infants de 0 a 36
meses. Organitzat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat. A les 18
h a la Casa de Cultura.

Dijous 9
Lliurament del Premi de Recerca Lliure Vila d�Olesa i del Premi de Recerca Escolar. A
les 20 h, a la Casa de Cultura.

Divendres 10
Jocs i xocolatada per a la mainada, a la placeta de Santa Oliva. A les 10 h, organitzat
pel Col·lectiu de Joves de Santa Oliva.

Acte de col·locació de la primera pedra del nou Casal Catequístic. A les 11 h, al c/
Metge Carreras, 69.

Tradicional missa solemne de Santa Oliva. A les 12 h, a la Parròquia Santa Maria.

Descobriment de la placa commemorativa de la restauració dels arcs medievals del
Castell d�Olesa, descoberts a la Parròquia Santa Maria. A les 13 h, a la Parròquia.

Art al carrer Argelines. Exposició de quadres, puntes de coixí, ganxet i d�altres
manualitats, organitzat pels veïns del carrer Argelines. A partir de les 17 h.

Ofrena floral a Santa Oliva. Premi al portal més ben engalanat i homenatge als avis
de més edat. A les 18 h, a la Capella de Santa Oliva.

Havaneres amb el grup Havanna Xica. A les 20 h, al Parc del Porxo de Santa Oliva,
organitzat per l�Ajuntament.

Concert jove amb els grups Jamboree Gang, Naraina i percussió i Kakoanga Tamtum.
A les 24 h, al Parc del Porxo de Santa Oliva, organitzat pel Col·lectiu de Joves de
Santa Oliva.

Inauguració de l�exposició L�ahir i l�avui de Ca l�Isard. A les 19 h, a l�Espai d�Art de La
Passió. Fins al 10 de juliol.

Torneig de Futbol 7 escolar categoria aleví, organitzat per la Penya Barcelonista
Olesa. Al Camp Municipal de les Planes, a les 9 h.

Cursa de cotxes amb radiocontrol,a partir de les 16 h, organitzada per Cal Mané.
Inscripcions de dilluns a divendres de 16 a 21 h i dissabtes de 10 a 13 h al Parc
Municipal.

Dissabte 11
VI Trobada i Mercat del Col·leccionisme. Primeres 24 hores de trobada d�intercanvi
de plaques de Cava. A les 14 h a l�UEC, organitzat pel Col·lectiu de Joves de Santa
Oliva.

Tabalada i correfoc de Santa Oliva amb els Diables Custus Ignis i Diablots d�Olesa.
Recorregut: plaça de l�Oli, Av. de Francesc Macià, c/ Alfons Sala, c/ Anselm Clavé, c/
Sant Josep Oriol, c/ Església i plaça Nova. A les 21.30 h.

Ball amb l�orquestra El Tren de la Costa. A les 24 h, al Parc del Porxo de Santa Oliva.

Diumenge 12
IX Exposició i Mostra Gastronòmica, a les 12 h, a l�Escola Municipal d�Arts i Oficis.

II Fira de Punts de llibre, organitzat pel Col·lectiu de Joves de Santa Oliva. A les 10
h, a l�UEC.

Exhibició de vaixells teledirigits, a les 11 h, al Llac municipal. Organitzat pel Club
Modelisme d�Olesa.

Primera de cursa de cotxe amb radiocontrol, a les 16 h, a la plaça de l�Ajuntament.
Organitza: Club Modelisme d�Olesa.

XXX Mostra musical de l�Escola Municipal de Música. Al Teatre de la Passió, a les
17.30 h.

Animació infantil: el grup Pentina el gat presenta Queixalada. A les 19 h, al Parc del
Porxto de Santa Oliva.

Reconeixement públic a les Germanes de la Caritat de Sant Vicenç de Paül.
Descobriment de la placa commemorativa a la Llar d�infants del carrer de Santa
Oliva. Al Porxo de Santa Oliva, a les 20 h.

Divendres 17
Los chicos del coro, concert d�alumnes de l�Escola de Música, amb els temes musicals
de la pel·lícula del mateix nom, dirigit per Anna Gascon. A la Parròquia Santa Maria,
a les 19 h, entrada gratuïta. Col·laboració: Associació Amics de l�Orgue i de les Arts.

Concert per al jovent a càrrec de grups olesans, organitzat per l�Associació de Veïns
del Casc Antic. Al vespre.

Festa de l�Associació de Veïns del Casc Antic. A la plaça de les Fonts, a les 21 h.

Dissabte 18
XXXI Concurs de Pintura Ràpida i XXXV Concurs de Pintura Local, amb tema lliure i
obert a tothom. A partir de les 15 h. Lloc de l�exposició: Teatre Olesa.

Gimcana per als més joves, berenar i espectacle a la plaça de les Fonts, organitzat
per l�Agrupació Escolta Sant Bernat i l�Associació de Veïns del Casc Antic. A les 21 h.

Diumenge 19
XXXI Concurs de Pintura Ràpida i XXXV Concurs de Pintura Local, a partir de les 8 h.

Gran paellada de germanor a la plaça de les Fonts, organitzada per l�Associació de
Veïns del Casc Antic.
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   juliol i agost
Dilluns 20
Conversa amb l�escriptora Empar Moliner. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dimarts 21
Presentació del llibre Los estigmas de Eva, obra guanyadora del Premi Internacional
Ellas Editorial. Per l�escriptora olesana Isabel Prescolí, a les 19 h, a la Biblioteca.

Dimecres 22
Concert amb grups d�Olesa, al Parc Municipal, organitzat per Cal Mané.

Taller Cuina vegetariana moderna, a càrrec del cuiner Ivan Martínez. A les 18 h, a la
Biblioteca. Aquest taller desenvolupa receptes que l�Ivan i el Jesús han après durant
els seus viatges i experiències en les diferents cuines del món, però sense perdre de
vista que siguin plats que s�elaborin ràpidament i de fàcil preparació. Així, podrem
combinar l�estrès de la vida moderna amb els aliments més frescos, per obtenir
plats que ens permetin mantenir intacte el gust i les vitamines dels aliments vegetals
naturals i que a la vegada agradin al paladar.

Dijous 23
Pregó de Festa Major, a la plaça de l�Ajuntament.

Ball amb l�Orquestra Tarantela. A les 24 h, a la plaça Catalunya.

Festa d�Olesa Radio, al Parc Municipal, organitzat per Cal Mané.

A les 19 h, al Teatre Olesa, inauguració de la XVI Exposició d�Arts Plàstiques de
l�Escola Municipal d�Arts i Oficis. Fins al diumenge 26, l�exposició estarà oberta de 12
a 14 h i de 16 a 21 h.

Divendres 24
Concert de Festa Major amb l�Orquestra La Principal de la Bisbal, a la plaça Catalunya.

Animació infantil, a la plaça de l�Ajuntament.

Havaneres, al Parc municipal.

Concert jove, al Parc municipal.

Rumbeta festival amb Tinajas, Jaleo Real, Pirats (hip-hop) i Gertrudis.

Ballada per la Festa Major de l�Esbart Olesà, a les 21.30 h, a la placa de l�Oli.

XIX Fira d�Artesania i X Brocanters, al carrer Alfons Sala (artesans) i Plaça de la
Sardana (Brocanters). De 10 h a 22 h. Inauguració: 11.30 h. Organitza: Fundació
Escola Municipal d�Arts i Oficis.

80è Concurs de Pesca Vila d�Olesa, a l�Areny del Molí.  Organització: Societat Unió de
Pescadors Esportius d�Olesa.

Dissabte 25
Festa de l�EFO amb reggaetton al Camp de Futbol d�Olesa.

Concurs de Pesca infantil, a l�Areny del Molí.

VII Open de Press de Banca Vila d�Olesa, al Pavelló Municipal Salvador Boada.

Campionat escolar d�Escacs 2005 (semifinals i finals). Final del Sub-9 d�Escacs
Organització: Club Escacs Olesa. A la Casa de Cultura.

XXVI Concentració de la Trobada de Gegants a la plaça de l�Ajuntament. Cercavila
pels carrers de la vila. Organització: Gegants d�Olesa.

Animació infantil, al Parc Municipal

Sardanes, a la Plaça de la Sardana.

Musical Nine, al Teatre la Passió.

Ball amb l�Orquestra Cimarrón, a la plaça Catalunya.

Diumenge 26
Cloenda de Festa Major amb gran espectacle pirotècnic, al Camp municipal de Tir
amb Arc Agustí Valls (Les Planes).

Concurs de pesca, a l�Areny del Molí.

Musical Nine, al Teatre la Passió.

Animació infantil, a la plaça Catalunya.

Dijous 30
Cine Fòrum al carrer, amb la col·laboració i organització de l�Assemblea de Joves
d�Olesa i els veïns del barri La Rambla-Eixample

JULIOL

Divendres 1
Concentració i Tamborinada dels Diables Custus Ignis amb cercavila i tabalada pels
carrers del barri La Rambla-Eixample. A les 21 h.

Sopar de germanor del socis i veïns del barri La Rambla-Eixample, a les 22 h.

Ball amb el duo Stylehes i exhibició de ball de saló amb l�Escola La Lluna. A les 22.30
h, a la Rambla-Eixample.

Club de lectura: León el africano, d�Amin Maalouf. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dissabte 2
Torneig de dòmino i torneig de petanca per a socis i veïns, gimcana i jocs per a tots
el nens (organitzats per l�Associació Prodisminüits Santa Oliva) amb regals per a
tots els participants. Festa de l�escuma per a tothom, grans i petits. Al matí, a la
Rambla-Eixample.

Futbol sala a las pistes del col·legi Ferrà i Esteva. Sota el porxo, exposició dels
treball manuals realitzats als tallers de l�Associació de Veïns La Rambla-Eixample. A
la tarda.

Gran ball amb orquestra, rom cremat, repartiment i venda de coques i cava i els
típics sorteigs. A partir de les 22 h, a la Rambla-Eixample.

Diumenge 3
VIII torneig de petanca per parelles (obert a tothom). A la tarda, Festa i Jocs infantils,
xocolatada amb melindros, exhibició d�arts marcials i alguna sorpresa més. Organitzat
per l�Associació de Veïns La Rambla-Eixample.

Divendres 15
Concert a càrrec de la Capella Júlia de la Basílica de Sant Pere del Vaticà, dirigit per
Monsenyor Pablo Colino. A la Parròquia Santa Maria, a les 21 h, entrada gratuïta.
Organitza: Associació Amics de l�Orgue i de les Arts.

PD: Al tancament d�aquesta edició no ens va arribar cap activitat per al mes
d�agost.
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El dia
Juny

24 de juny de 1917
Gran festa d�homenatge a Josep Anselm Clavé. Es beneeix una placa amb el nom de
�Avenida de Clavé� al tram de la carretera de la Puda a Viladecavalls des del carrer
Argelines fins a la cantonada del cal Vicentó (carrer J. Verdaguer). Hi participen les
societats corals Fraternitat Republicana i Joventut Olesa. L�Ajuntament reparteix unes
medalles commemoratives.

1921
Inauguració de la remodelació de la plaça de les Fonts.

1926
Festa Major. Alçament d�un globus tripulat a la plaça de Catalunya.

1928
Festa Major. Presentació de l�Esbart Dansaire del Casal als jardins de l�Hotel Gori.

1931
S�il·lumina la torre del rellotge amb 450 bombetes i es fa un castell de focs artificials
a la plaça de Catalunya.

27 de juny de 1915
A les nou del matí, inauguració oficial de la carretera i del pont sobre el riu Llobregat.

Juliol

6 de juliol de 1908
De dues a tres de la matinada una furiosa tempesta acompanyada d�una forta
pedregada causa greus desastres a la contrada. Es malmet tota la collita de vi i bona
part de la d�oli.

11 de juliol de 1900
Salvador Boada, casat amb Àngela Olaguer, obre una pastisseria al carrer Coscoll,
16. Serà coneguda popularment com a Ca l�Olaguer.

17 de juliol de 1927
Festa de Sant Cristòfol. Els xofers i motoristes de la nostra vila, per primer cop,
honoraren el seu Patró amb un solemne ofici. Al migdia hi hagué la benedicció d�autos,
camions i motos a la plaça de Catalunya, seguidament es ballaren sardanes a l�Hotel
Gori.

1933
L�Ajuntament compra dos carros especials per a la recollida d�escombraries.

28 de juliol de 1927
Es notifica al Govern Civil que ja estan col·locats els pals indicadors amb el nom
d�Olesa de Montserrat a l�entrada del poble.

Agost

10 d�agost de 1918
La contagiosa passa de grip (�grippe espanyola�) s�ha apoderat del nostre poble.
Actualment tenim un nombre considerable de malalts, però afortunadament no hi ha
defuncions.

26 d�agost de 1914
A causa de la crisi econòmica resultat de la Guerra Europea, es paralitza la feina a
totes les fàbriques d�Olesa.

08640

Classificats
Borsa de treball

1 conductor de camió o furgoneta
(transports locals); 1 professor
d�educació preescolar (parvulari i jardí
d�infants); 1 treballador de la construcció
de formigó armat (el Papiol); 1 auxiliar
de cuina (rentaplats o marmitó); 1 es-
pecialista en assumptes de personal i en
orientació i anàlisi professional; 2 con-
ductores de carretó elevador; 1 muntador
d�estructurs metàl·liques; 2 comptables
(Abrera). Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32
(l�Era).

2 trebal ladors de la fabr icació de
productes de cautxú i plàstic (Castellví
de Rosanes); 1 fuster de construcció
(Esparreguera); 1 ferrer (Esparreguera);
1 recepcionista (Abrera); 1 empleat de
comptabilitat (Abrera); 1 conductor de
carretó elevador;  1 carregador de
magatzem; 1 treballador de les arts
gràfiques; 1 operador de màquina de ta-
llar i plegar cartó; 4 carregadors de
magatzem; 1 empleat administratiu
(Esparreguera).  Departament de
Promoció Econòmica, c/ Salvador Casas,
28-32 (l�Era).

1 animador de grup; 1 agent tècnic co-
mercial; 1 conductor de carretó eleva-

dor (Sant Andreu de la Barca); 1 empleat
administratiu (Abrera); personal de
neteja d�edificis i similars (Barcelona);
agents de canvi i borsa, corredors de
comerç, agents de la propietat
immobiliària, agents d�assegurances; 1
auxiliar de clínica; 1  contramestre, cap
de taller, capatàs i encarregat general;
1 empleat administratiu (Sant Esteve
Sesrovires). Departament de Promoció
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32
(l�Era).

¿Te gustaría abrir la puerta de tu casa y
sentir ese exquisito aroma a limpio, que
te hace descubrir... la cocina impecable,
el lavabo resplandesciente, los pisos bri-
llantes y ese orden que tanto deseas?
Entonces, no esperes más... comunícate
conmigo al 695 054 200.

Es necessita persona amb experiència
per a màquina plana i d�overloc. Tel.: 93
778 00 46.

Se ofrece profesora de idiomas, clases
de francés y alemán, francés para niños,
traducciones de francés, alemán y ruso.
Particulares y a centros privados. Tel.:
669 905 437.

Cosemos todo tipo de cortinas, precios
muy económicos. Tel: 93 775 94 56.

Diversos

Se vende acumulador de calor eléctrico,
totalmente nuevo. 150 �. Interesados,
preguntar por Joan, 660 068 459.

Se vende portabici. Especial para coches
de 4x4. Totalmente nuevo. 30 �. Intere-
sados, preguntar por Joan, 660 068 459.

Se traspasa tienda de puericultura en Los
Closos, por cambio de residencia. Inte-
resados, llamar al tel.: 656 990 705.

Venc càmera de vídeo Sony TR60 E amb
accessoris i bossa de transport. Es ven
per no usar-la, per només 200 euros.
Josep Lluís, tel: 93 778 18 81, 651 139
874.

Els anuncis d�aquesta secció són gratuïts.
Només envia�ns el teu text no superior a 15
paraules a l  te l ./ fax 93 772 94 36
periodic08640@hotmail.com

Bull

Aquest espai el veuran a 9.000 llars olesanes,
el vols?

periodic08640@hotmail.com
tel/fax: 93 772 94 36 - 690 283 852

08640
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Guaita!La Dada
Famílies, casaments i altres històries

L�any 2002, a Catalunya els matrimonis catòlics (58,0 %) superen els civils
(41,4 %). L�any 2001 gairebé la meitat de la població a Catalunya és casada,
és a dir 3.016.092 persones (un 47,8 %). Les parelles es casen més grans.
L�any 2002, la mitjana és de 32,1 anys en els homes i de 29,7 anys en les
dones. Augmenten els naixements fora del matrimoni. Si l�any 1990 són un
10,8 %, l�any 2003 són el 26,0 %. El 2003 un 53,4 % de naixements són
primers fills; el 1975, un 41,9. Disminueixen les parelles amb fills que viuen
a la llar. Si el 1991 són el 52,1 %, el 1996 baixen fins a un 47,2 %. A Catalunya
hi ha més vídues que vidus. El 2001 les viudes són un 5,6 %, mentre que els
vidus són un 1,1. Disminueix a Catalunya el nombre de persones per llar. Del
1991 al 1996 la mitjana ha baixat de 3,1 persones a 2,9. Augmenten les llars
formades per mares soles amb fills. Del 1991 al 1996, s�ha passat del 6,8 %
al 7,4 %. L�any 2002 residien a Catalunya 118.000 habitants majors de 85
anys. Aquesta xifra podria situar-se en 230.000 l�any 2015.

Font: Institut d�Estadística de Catalunya

Aquesta és una bona alternativa per sortir a comprar en companyia dels gossos
i al mateix temps mantenir la neteja de la botiga i dels aliments. Més que res
per evitar la contaminació dels productes d�alimentació.

Correu
Mala señalización

Si circulamos por la carretera de Manresa
en una u otra dirección, a su paso por
Olesa, debemos ir con lupa para ver la se-
ñalización de las entradas que tiene, pues-
to que son muy pequeñas (como si de un
pueblecito pequeño se tratara) y además
se encuentran a escaso nivel del suelo. Me
pregunto qué cuesta poner un poste alto
como debe ser, con letreros grandes que
se lea a gran distancia la dirección de
Manresa o Barcelona (según el sentido) y
la entrada a Olesa si es sur, norte, este u
oeste y que dé la imagen que le corres-
ponde de un pueblo que supera con creces
los 21.000 habitantes.

JSOM, Sant Bernat

El déficit de places a les llars
d�infants d�Olesa.

A Olesa tens més possibilitats que et toqui
el sorteig de la �primitiva� , que no pas el
sorte ig per obtenir  una plaça a la
guarderia... això és el que em comentava
amb tò irònic, obviament, el pare  d�un nadó
aquesta setmana. Sembla exagerat, oi?
doncs  no ho és gens ni mica, aquesta és
la trista realitat  que ens trobem  els pares
i mares dels nens més menuts  d�Olesa.
I és que aquesta setmana han sortit les
llistes de nens i nenes admesos  a les llars
d�infants d�Olesa, després de fer un sorteig
per lletres del cognom, i és clar, uns pocs
van ser els afortunats ... la resta, la majoria
per cert, entre els qual m�hi trobo, a la
�llista d�espera�, o el que és el mateix:  al
carrer!
Un gran nombre de pares i mares hem vist
com  la nostra espectativa de cara al curs
vinent s�ha enfonsat  per no haver tingut
la sort d�anomenar-nos amb la l letra
escollida... i ara què fem?  El recurs dels
avis-cangurs  a ple rendiment  no crec que
sigui la sol·lució i menys pels qui no tenen
aquesta possibilitat.
Què passa, que això de portar un nen a la
guarderia  s�ha convertit en un luxe de
pocs...?, a jutjar  per la dificultat d�entrar i
els preus que es paguen, és evident que
si!
Crec que avui dia, en que tots dos membres
de la parella hem de treballar  no hauria
de ser així.
Però no sé de què em queixo, aquesta
situació no és pas nova, any rera any passa
el mateix. Sóc plenament conscient que
l�escolarització no és obligatòria fins als 3
anys,  i si amb l�obligatòria ja tenim tants
problemes  de manca d�escoles, amb les
guarderies... ja m�explicareu...
Ara però, el dèficit de places  està arribant
a unes cotes altíssimes! És un veritable
escàndol! El motiu és ben simple: com és
sabut de tots la nostra vila ha viscut  un
creixement molt important en nombre
d�habitants en els darrers anys, i aquest

fet que hauria de ser enriquidor per tot
plegat, per la manca de previsió  a nivell
polític, està esdevenint un problema gran.
Tots els serveis es veuen desbordats per
aquesta mala planificació. El nombre de
places de guarderia està pràcticamnet igual
que fa uns anys... I això n�és només un
exemple. Sembla que això  no acaba de
ser prou important  perquè no veig que s�hi
posi fil a l�agulla.
Últimament  per Olesa no parem de veure
parelles amb cotxets amunt i avall, és ben
clar que tenim una població  força jove  en
edat de tenir criatures, i em sorprèn com
som d�agosarats de tenir-ne  tants amb  el
poc ajut  que rebem i el panorama desola-
dor  a nivell escolar que se�ns presenta...
Algun polític es quedarà ben tranquil  dient-
nos que el problema està sol·lucionat
perquè de cara el curs vinent  se�n farà una
de municipal amb 100 places, oi? , i també
no sé quantes escoles, i un institut... i què
més?  ( això és el que llegeixo cada dos
per tres en els fulletons municipals ). Però
i ara...?
Desit jo s incerament que aquests
equipaments siguin una realitat  a curt
termini , i no pas promeses  d�aquelles que
no s�acaben de fer realitat mai. Però a ban-
da d�això  tots aquests equipaments ja que-
den petits  abans d�estar fets... i a més
tinc molts dubtes al respecte; qui tindrà
preferència a la guarderia municipal,  tots
serem iguals,  s�afavorirà les rendes més
baixes? també es farà un sorteig ?

Però mentre aquests projectes  un dia es
fan realitat , a tots els pares i mares que
ens hem  quedat  sense plaça... el nostra
problema  qui ens el sol·luciona...?
M�agradaria ser més optimista , i més en-
cara  tenint un petit amb un futur per
endavant , però  entre tots plegats aquí a
Olesa no m�ho posen fàcil, la veritat.

Una mare, Casc Antic

Sant Bernat

Sóc veí de Sant Bernat i en aquest barri
tenim, entre d�altres, una caserna de la
Guàrdia Civil i una carretera, la de la Puda,
que fan servir els més grans del barri per
anar a caminar. Doncs bé, a l�alçada del

Centre Cívic de Sant Bernat la Guàrdia Ci-
vil, des de ja fa més de tres anys, diposita
els cotxes que estan pendents de judici en
aquesta carretera. El mal estat d�aquests,
el pas del temps i els danys que la gent els
ha propinat han fet d�aquella zona un lloc
per on a mi i a moltes persones del nostre
barri ens fa vergonya passar, és una
muntanya de merda que la Guàrdia Civil
ha provocat. Aquests cotxes els haurien de
tenir al pati que tenen a la caserna, però
allà és on aparquen els seus vehicles. Crec
jo que és hora que donin exemple de com
fer les coses, i més ells que són «La Auto-
ridad».

D.C.

La columna de l�Ivan

Vacances o estudiar al setembre

M�he assabentat que el periòdic 08640 fa
una edició de tres mesos ja que tanca,
entenc jo, per vacances. Això m�ha donat
l�oportunitat d�escriure una carta per anun-
ciar una sèrie de punts.

Primer punt. Acabo de finalitzar un treball
de camp que consistia a aixafar una llauna
d�un refresc, col·locar-la al capdamunt de
tot del meu carrer i veure què li passava
dia rere dia fins arribar al final. Cada dia
he anat apuntant les incidències que li
passaven. He observat que la incidència
més destacable ha estat l�ensopegada en
un sot, i és que n�hi ha tants! Durant els
14 dies de l�assaig, en més de vuit ocasions
l�he hagut de treure d�un dels molts sots
que té el carrer. La segona conclusió
d�aquest estudi és que curiosament cap
escombriaire l�ha recollit, tot i que ara
paguem un impost de 73 EUR que
percentualment significa un augment su-
perior al 150 % del que pagàvem. La llauna
seguia allà, dia rere dia, durant els 14 dies
del meu estudi. Això significa que, o bé no
ha passat cap escombriaire, o no ha fet la
seva feina. Al final del treball de camp, la
llauna ha arribat al capdavall del meu
carrer, l�he agafat i l�he llençat al contenidor
groc, destinat a aquests productes.

Segon punt. Tot i que molta gent és
mínimament neta, he vist que segueixen
havent-hi moltes defecacions de gos al
carrer. Vaig llegir a la web de l�Ajuntament
que s�anaven a fer unes jornades de
conscienciac ió c iutadana respecte a
aquests residus que deixen els amos dels
gossos. Estimat alcalde, al meu carrer
segueixen aflorant. I la riera n�és un niu.
Tercer punt. Els tubs d�escapament de les
motos. La cosa segueix aix í ,  a lguns
ciclomotors tenen uns tubs d�escapament
que, no voldr ia semblar exagerat,
simplement són ensordidors, i la pregunta
que em faig és la de sempre. No s�hi pot

fer res? Hem de permetre que quatre
incívics puguin contra el dret que tenim tots
els ciutadans a passejar pel poble amb
tranquil·litat?

Quart punt. Les bandes rugoses. Les
bandes rugoses posades per la nostra vila
serveixen per a tot menys per al que estan
dissenyades.  Curiosament he vist de tot:
cotxes que envaeixen el carril contrari per
esquivar-les, cotxes que sortosament fre-
nen per passar-les i molts d�altres que ni
s�immuten. El motiu pel qual es posen
aquestes bandes rugoses és per regular la
velocitat del trànsit i així fer els carrers més
segurs.  Doncs bé,  demano que se
substitueixin les bandes rugoses pels
passos elevats que es fabriquen de formigó
i que, per mitjà d�una rampa com la que
s�utilitza en els guals, permet pujar-hi i
baixar-ne d�aquesta manera sí que serviran
per a alguna cosa, i creuar el carrer no es
convertirà en un esport de risc. A més a
més, és impossible robar aquestes plaques
de formigó, no com passa ara amb les
bandes rugoses de plàstic que hi ha.

Cinquè punt. Feina per les vacances. Cada
estiu augmenten els robatoris. Fa dos anys,
als Closos, es varen rebentar tots els
pàrquings i la policia no hi va fer res.
Recordo que quan vaig anar a fer la
declaració a la guàrdia civil, em van dir que
ells no podien fer més amb els efectius que
tenien. L�estiu passat, a una persona que
conec, li varen entrar a casa a la nit estant
ella a casa; en despertar-se, els lladres van
fugir. Quan, alarmada, va trucar a la policia,
ells ni es van presentar, i fins i tot li varen
dir que potser havia estat ella mateixa. Bé,
doncs, abans no comenci la campanya
d�est iu aprof ito per demanar tota la
vigilància necessària. Recordin que els
afectats són això, afectats.

Resumint, queda molta feina pendent per
setembre i, fent una similitud amb la vida
d�estudiant, recordo que un any vaig
suspendre cinc assignatures, tantes com
punts faig esment. La solució proposada
pels meus pares va ser la de treballar tot
l�estiu per aprovar-les totes al setembre.
Facin vostès el mateix. Gràcies.

Ivan, 32, Casc Antic

Les cartes per a aquesta secció no han de ser
superiors a 20 ratlles, i amb el nom, edat i barri
de l�autor. El periòdic es reserva el dret de
publicar-les i resumir-les si és necessari.

S�han de adreçar al tel/fax: 93 772 94 36,
a/e: correu08640@hotmail.com,
periodic08640@hotmail.com
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L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat us convida
a participar en els actes de Santa Oliva

i de Festa Major
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Per molts anys !

08640

Juny

Adrià Carreras (19), Agustina Casanovas Bernadas (75), Albert Gálvez (53), Albert Panicello Segarra (10), Anna Maria Matas Cassany (43), Antoni Figueras
Comte (78), Antonia Cabañero Martín (72), Antonio Bonavila (55), Ariadna Benages Vicente (9), Arseni Martells (72), Conxita Casals Petxamé (65), Daniel Solà
Aparici (64), Dolores Lozano (65), Dúnia Solà Rivera (34), Eliseo Gonell Seguer (72), Erika Sánchez (23), Feliu Sucarrats Margarit (63), Félix Cambronero García
(72), Fermí Barlam (15), Francisco Cortés Campos (63), Giorgio Petani (30), Isaac Palomares Gonell (21), Isidre Alberch Vendrel l (47), Joaquim Carreras Boada
(82), José Galcerán Musarro (64), José Manuel Corzo Fernández (33), José Orellana Peloche (10), Josefa Fontanet Guixa (76), Josefina Cabello Pérez (50), Josep
Pere Quesada (45), Juan Castro Gallardo (70), Juana Feijoó Martínez (75), Lupe Pablos García, Manel Castan Kwun (19), Manuela R ibera (53), Marc Escolà Boada
(14), Marc Juanpera Gallel (10), Marc Sánchez Matas (16), Margarita Cortada Serra (83), María Carmen Ferris Miguel (75), Maria Mestres Andreu (36), María
Morral Estruch (80), Maria Rosa Carles (62), Maria Rosa Pla Batalla (47), Maria Rosa Tort Tapias (51), Maria Rosa Ventura Soteras (76), Marta Caldito Perarnau
(16), Mingo Flores Daura (36), Miquel Grau Morral (75), Míriam Prats Murcia (24), Míriam Villanueva Soria (15), Montse Pascual (24), Montse Salas Collado (42),
Montse Tura, Montserrat Aparici Alemany (80), Montserrat Gironès Cervello (77),  Montserrat Navarro (67), Núria Riera Reig (41), Olga Solà Rivera (37), Paquita
Bautista (51), Pascual Miralles (67), Pau Blanco Carrasco (4), Pere Guillamón Montoya (41), Pol Llobera González (6), Rafaela López Miñarro (70), Ramon
Maylinch (48), Raül Reyes, Rosa Maria Martells, Rosa Oller Mata (47), Roser Trujillo Tapias (80), Ruth Lozano Pablos, Silvia Lozano Pablos, Silvina Gigena (36),
Teresa Casas, Teresa Figuls Calveras (75), Tibaut Van Cutsem (28), Valentín González Villarón (31), Vanesa Sánchez (25), Victoria López Sáez (32), Xavi Povill.

Juliol

Antonia Cobos Zapata (84), Arnau Valero Sánchez (4), Carles Temporal, Cinta Calvera Bernet (84), Concordia Albert Lázaro (72), Daniel Solà Rivera (36),
Fernando Vicente Benetti (37), Florencia Foguet Ollé (69), Francesc Bosch Ruiz (75), Hyun Sook Kwun (54), Ibán Martínez Porras (32), Irina Vázquez Solà (1),
Isabel Alonso Torres (79), Isabel Aznar Fuentes (74), Isabel García Ballesteros (63), Isidre Armengou Orriols (76), Isma Clavero, Ismael Esteve Tora (81),
Jacqueline Tomás Mercado (14), Jaume Solà Sánchez (56), Laia Escayola Escamilla (12), Laura Ayala (17), Laura Ayala Vázquez (17), Llorenç Segura (50),
Lourdes Pallarès Túnica (41), Maica Ribas Blanco (35), Manel Paltor (40), Manel Panicello Solà (40), Manuel Altarriba Parcerisas (78), Margarita Alvarez (60),
Maria Carme Margarit Tobella (42), Maria Casado (56), Maria Rosa Vidal Juvé (69), Miquel Angel Llimona Cabassa (40), Miquel Àngel Über Satorra (10), Míriam
Asturias Bernades (22), Núria Tiller García (28), Núria Vivancos (32), Olga Alberch Campoy (17), Olga Solsona Jou (13), Oriol Arjona Poquet (10), Oriol Solsona
Jou (13), Paquita Bellés Agut (59), Patricia Huerta Pallarès (20), Pere Bernadó Cardús (52), Pere Grivé (46), Pere Oleart (44), Pilar Font Petchamé (44), Rafael
Castillo León (73), Ricard Carbó Andrés (90), Samuel Gonell Xairó (52).

Agost

Adrià Iñíguez Cortés (10), Amalia Feijoó Martínez (76), Ana María Pascual Sarto (33), Ariadna Batista Rodríguez, Ascensión del Campo García (62), Begoña Tejero
(48), Blas Fraga Espelt (67), Christian Di Salvo (31), Corry Kaslander (75), Cristian Ansaldi (31), Elvira Zuñeda i Cassi (37), Ferran Grivé (18), Helena Jordà
Zuñeda (2), Iñaki Pérez Vallejo (40), Iona Vázquez Solà (4), Jaume Arévalo Vilà (54), Javier Hernández Salas (19), Joan Plans (44), Jordi Tarrida Checa (17),
Josefa Cruz Ramírez (81), Josefina Poquet Valero (47), Manuela Esteve Romero (68), Marc Manso Serra (10), Maria A. Graells Segarra (72), María Camarena
Climent (87), María Espinosa Ridau (59), Maria Güell, Marina Jordà Zuñeda (2), Marta Blanca Tinoco (9), Mercè Forné Canalias (76), Montse Caba Solsona (46),
Montse Nolla Pons (44), Montse Playà (49), Montse Poquet Valero (37), Montserrat Gaixet Güell (74), Myriam Drissi Muelas (34), Nahuel Badía Bermúdez (9),
Núria Arévalo (28), Núria Flaqué Fontanals (76), Pola Moss (60), Ricardo Boulocq Ferreyra (61), Rosa Garriga Llimona (62), Rosa Pascual Carreras (42), Sagrario
Rivas (46), Salvadora Durán Puigventós (70), Tomasa Bastida Morcillo (73), Yolanda Valero Sánchez (26).

Aclariment: Al mes de maig també han fet anys José Manuel Salguero Tobes (26), César Fernández Rodríguez (41), Alejandro Jaime Riera (7), Akira Valero
Casado (23), Sonia Garrido (39), Montserrat Bernadas Serra (56), Pepi Flores Carrió (52), Marina Serra Castelltort (89), Irene Morrus Martínez (32), Lluís Arnau
Pérez López (2), Joan Batista Gil, Jordi Dalmases Alonso (28), Neus Callen Navarro (9), Neus Valldeperas (40), Elisabet Morral Antón (14), José Luis Reche Avilés
(38), Teresa Escamilla López (40), Núria Matas Pons (56), Ainhoa Martínez Vilches (10), Amalia Abós (57), Míriam Sánchez Matas (13).

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al tel. 93 772 94 36, al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a
periodic08640@hotmail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional).

Bienvenido a casa!

Raúl Pérez Burgos

14/05/2005

Moltes Felicitats!

80 ANYS !!

Roser Trujillo Tapias

Zuriñe Elixabete
Jones Bautista

Bienvenida al
mundo!

08 de Mayo de 2005
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