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SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN. A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 

ABELEIRA Colon, 95 T. 93 778 70 79
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
S'acaba el 2015, queden pocs dies 
per canviar de calendari, passar 
pàgina i començar un nou any. 
Arribem al 2016 i el nou any sem·
pre ens fa renovar les esperances. 
S'acaba l'any calendari i, només en 
dos setmanes, molts de nosaltres 
farem una mica de balanç d'aquests 
dotze últims mesos, intentarem 
aprendre dels errors, inventarem 
noves fórmules per solucionar pro·
blemes, valorarem nous projectes i 
ens farem forts en aquells a els que 
vam decidir posar tots els esforços.
Tot això dins d'un marc de campa·
nya electoral de cara a les eleccions 
generals del proper 20 de desembre 
i encara amb incertesa a nivell au·
tonòmic. Hi ha promeses, debats, 
discussions, quinze dies on els que 
han fet malament les coses intenten 
dissimular·ho el millor possible i els 
que anhelen el poder destinaran tot 
el seu arsenal per convèncer·nos 
que seran els millors. Abans que 
acabi l'any sabrem qui seran els 
encarregats de comandar el timó 
d'un país, encara ferit per l'alt índex 
d'atur, la impossibilitat de sortir 
definitivament de la crisi i la ne·
gativa del govern de permetre que 
Catalunya decideixi per si mateixa.
A nivell local, s'han presentat uns 
pressupostos molt ajustats que no 
escapen a la realitat econòmica. 
Mentrestant, Olesa es vesteix de 
Nadal, com cada any, amb la il·lusió 
que les llums que adornen balcons, 
fanals i carrers il·luminen aquest 
final d'any.
Per altra banda, l'Associació pro·
discapacitats Santa Oliva (amb la 
col·laboració del periòdic 08640) 
va presentar, com cada any, el seu 
calendari solidari 2016, amb l'eix te·
màtic dels valors amb què treballen 
cada dia amb els usuaris de l'entitat. 
Des de primers de desembre es 
troba a la venda aquesta onzena 
edició d’aquest calendari i desitgem 
que sigui del vostre grat.
I per últim, amb aquella esperança 
de la qual parlàvem al comença·
ment, aixequem les nostres copes 
i celebrem el que s'hagi de celebrar. 
Gaudiu d’aquesta edició doble del 
08640, Bones Festes, bon cap d'any 
i ens tornarem a veure al febrer. 
Salut!

P3
Olesa tornarà a lluitar els propers 
mesos per evitar que el Depar·
tament d’Ensenyament de la Ge·
neralitat tanqui cap línia de P3 a 
Olesa el proper curs 2016·2017. I 
és que les dades del padró muni·
cipal apunten que de cara al curs 
vinent Olesa podria perdre fins 
a dues línies de P3 a les escoles 
del municipi ja que hi haurà una 
cinquantena de nens menys que 
aquest curs per escolaritzar. Per a 
l’Ajuntament i per a la Plataforma 
Olesa es Mou, però, i com ja es va 
fer fa uns mesos per evitar el tan·

cament d’una línia de P3 el curs 
vigent, la baixa de la natalitat és 
una ocasió immillorable per bai·
xar també la ràtio d’alumnes per 
aula, i així evitar tancar cap línia.
L’alcaldessa d’Olesa i responsable 
de la regidoria d’Ensenyament, 
Pilar Puimedon, ja va confirmar 
al Consell Escolar Municipal que 
les dades del padró amenacen 
dos grups de P3 a Olesa de cara 
al proper curs 2016·2017. Ara bé, 
la decisió d’on s’acabaran supri·
mint aquestes aules, però, no la 
té ni l’ajuntament ni la tenen els 
centres escolars, ja que dependrà 

de les sol·licituds que rebi cada 
escola durant el proper període 
de preinscripció. 
Es repeteix, doncs, però de ma·
nera agreujada, la situació viscu·
da l’any passat i de cara a aquest 
curs, quan les dades del padró 
anunciaven la reducció d’una aula 
de P3 a Olesa. Finalment, i arran 
les pressions de l’Ajuntament i la 
Plataforma Olesa es Mou, es va 
aconseguir que el departament 
d’Ensenyament de la Generalitat 
reculés en la seva decisió i no 
suprimís cap aula. Per al proper 
curs, però, la situació és pitjor 

Això passa al poble

gener 2016
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
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dimarts 12 ABELEIRA
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dilluns 25 ALAVEDRA
dimarts 26 BARGALLÓ
dimecres 27 VENDRANES
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Farmàcies de torn diürn  -  desembre 2015
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit
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a priori. I és que, si per al curs 
actual hi havia una trentena de 
nens menys per escolaritzar a 
P3, per al curs vinent en són 50. 
I si es té en compte que la ràtio 
d’alumnes per aula és de 25, sur·
ten dues aules menys per al curs 
2016·2017.
Davant la situació, el que vol 
aconseguir l’Ajuntament és que 
aquesta nova reducció de la na·
talitat serveixi per intentar que 
la Generalitat redueixi la ràtio 
d’alumnes per aula, que l’alcal·
dessa creu que hauria de ser de 
20 o 21 alumnes. Aquest és, pre·
cisament, l’objectiu que perse·
gueix la Plataforma Olesa es Mou, 
integrada per personal docent i 
membres d’AMPA de les diferents 
escoles públiques d’Olesa.
El propi Departament ha demanat 
a l’Ajuntament d’Olesa que indiqui 
quins centres educatius s’han de 
veure directament afectats per la 
reducció d’aules, una petició que 
l’Ajuntament ha rebutjat. I és que 
segons ha defensat l’alcaldessa, 
aquesta decisió no ha de depen·
dre de l’equip de govern, sinó que 
seran les pròpies famílies les que 
decidiran quines escoles olesanes 
tenen l’any vinent una classe 
menys de P3 en funció del que 
indiquin les preinscripcions. En 
tot cas però, per Puimedón mai 
serien dues aules d’una mateixa 
escola les que s’hagin de tancar 
el curs vinent.
Segons l’alcaldessa i regidora 
d’Educació, tampoc és potestat 
de l’Ajuntament d’Olesa, ni té 
capacitat per fer·ho, incidir sobre 
si les aules que s’hagin de tancar 
siguin d’una escola pública ole·
sana o d’una escola concertada. 
En qualsevol cas, des de l’Ajunta·
ment, ha dit, s’intentarà fer tots 
els possibles perquè, en comptes 
de tancar grups, es redueixi la 
ràtio.
Puimedón ha apuntat també que 
les mateixes dades de padró 
municipal indiquen que de cara 
al curs 2017·2018, i per tant el 
que fa referència a naixements de 
l’any 2014, les dades són més fa·
vorables. I és que es van registrar 
279 naixements i això provocaria 
que s’hagués de reobrir com a 
mínim una de les línies que el 
proper curs es podrien tancar.
Des de la Plataforma Olesa es 

Mou, una de les seves portaveus, 
Llum Mascaray, ha manifestat 
que malgrat que el curs passat 
ja s’esperava aquesta situació, 
arran les dades del padró, la pla·
taforma ho continua veient amb 
indignació, sobretot perquè, any 
rere any, se segueixen inflant les 
ràtios a P3. Davant la situació, 
des de la Plataforma Olesa es 
Mou es tornarà a fer una dura 
feina de pressió per tal que el 
departament no tanqui cap línia 
de P3 a Olesa. I la via serà tor·
nar a reclamar una reducció de 
la ràtio d’alumnes per aula, que 
actualment està situada en 25 
alumnes. 

Ple 
Més enllà de la lectura dels di·
ferents manifestos ja previstos 
i en motiu del Dia Internacional 
Contra la Violència de Gènere, al 
ple ordinari del mes de novembre 
també es debatia i reflexionava 
sobre la moció conjunta de tots 
els grups municipals per a ga·
rantir un pacte institucional per 
l'eradicació de les violències mas·
clistes, incorporant en aquest cas 
els infants també com a víctimes 
directes. Després del debat, la 
moció era aprovada per unani·
mitat i incloent els infants com a 
víctimes directes de la violència 
masclista.  
Per altra banda, tots els partits 
olesanes aprovaven donar una 
ajuda d’emergència de 2.000 
euros als camps de refugiats 
sahrauís, després de les devas·
tadores riuades que van patir els 
passat 17 i 18 d’octubre. Preci·
sament, durant aquest punt del 
debat i al marge de la interrupció 
ja prevista per la lectura dels 
manifestos, també es produïa 
un altre interrupció del normal 
funcionament del ple de l’Ajun·
tament. I és que quan els regi·
dors es disposaven a reprendre 
la sessió plenària un grup d’una 
desena de membres de la Plata·
forma d’Afectats per la hipoteca 
del Baix Llobregat impedien la 
normal celebració de la sessió 
plenària davant el que considera·
ven manca de respecte de l’Ajun·
tament, per no haver·se celebrat 
el mateix matí una reunió de la 
Coordinadora per l’Habitatge del 

Això passa al poble (cont.)

Tensió al ple     Fotos: 08640
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Baix Llobregat Nord.
Malgrat l’oferiment de l’alcaldessa 
de respondre a les seves petici·
ons en el torn de precs i pregun·
tes, les interrupcions persistien i 
l’alcaldessa arribava a anunciar 
que el ple continuava a porta 
tancada a la sala de juntes, una 
opció però que finalment no es 
produïa i que no compartien bona 
part dels partits de l’oposició. De 

fet, després de quasi 30 minuts 
d’interrupció no prevista a la 
sessió plenària, amb constants 
retrets al govern municipal i dis·
cussions sobre qui havia suspès 
la reunió, i és que a la mateixa hi 
havia de participar representants 
d’altres municipis que de fet eren 
els que havien anunciat a darre·
ra hora que no hi participarien, 
tot finalitzava enmig d’una gran 

expectació amb un acord per 
celebrar la reunió la setmana 
següent a la celebració del ple. 
Una reunió que ja s’ha produït i 
on ha existit un nou acostament 
entre totes les parts, que desta·
quen l’objectiu comú: aconseguir 
habitatge social.
Després del debat d’altres mo·
cions, ja en el torn de precs i 
preguntes, la ciutadania interpel·
lava a l’Equip de Govern sobre 
les politiques i recursos públics 
destinats als animals, sobre els 
motius pels quals no s’ha debatut 
una moció de la PAH coneguda 
com a “exigències de la PAH”, i 
sobre l’illa de vianants del nucli 
antic i els seus efectes.
 

Mercat
El nou responsable del servei del 
Mercat d’Olesa, Jordi Obradors, 
ha  assegurat en declaracions a 
Olesa Ràdio que el Mercat Muni·
cipal d’Olesa té “molt de futur, un 
bon edifici comercial i paradistes 
molt engrescats en aquesta nova 
etapa”. De totes maneres, també 
va dir que la “crisi que els darrers 
anys ha viscut el mercat olesà 
no és una particularitat pròpia 
d’Olesa sinó quelcom estès en el 
dia a dia d’aquests equipaments 
comercials”.
Malgrat la bona predisposició 
dels paradistes, són moltes les 
tasques que cal fer per aconse·
guir que comercialment el mercat 
d’Olesa torni a ser referència 
per molts olesans i olesanes i 
compradors vinguts d’arreu. En 
primer lloc i segons el responsa·
ble de l’equipament, cal generar 
actituds i un altre dels primers 
reptes, aquest més tècnic, és 
el d’adequar l’espai per fer·lo 
atractiu als clients potencials. És 

quelcom ja que s’està fent, i és 
que aquests dies continuen els 
treballs de millora del Mercat, 
amb la pintura de les porxades 
de les façanes. 
Un altre dels reptes que s’ha 
marcat Jordi Obradors com a 
nou responsable de la gestió del 
Mercat és el d’aconseguir que 
nous paradistes s’instal·lin a les 
parades que avui dia estan bui·
des. I és que, com arreu, la crisi 
ha castigat també aquest equipa·
ment. Per Obradors, els avantat·
ges d’instal·lar·se al Mercat són 
múltiples i es podrien resumir en 
la possibilitat de situar·se en un 
entorn molt comercial, i amb uns 
costos més reduïts que en molts 
altres espais. Cal, però, quelcom 
indispensable perquè aquesta 
aposta pugui tenir èxit: la pro·
fessionalitat. En tot cas i sobre 
què cal fer per obrir una parada 
al mercat municipal i quins costos 
suposaria, properament l’Ajunta·
ment d’Olesa anunciarà condici·
ons que segons Jordi Obradors, 
seran molt “interessants i atrac·
tives”. L’obertura d’una parada 
i què s’hi pot vendre, així com 
la normativa interna del Mercat 
Municipal és quelcom que regula 
el Reglament Intern del Mercat. 
Un document recentment revisat, 
que no variarà i  que Jordi Obra·
dors serà també l’encarregat de 
fer complir, de “forma estricta”.

Guals
L’Ajuntament intentarà regula·
ritzar la concessió i sobretot el 
cobrament de tots els guals del 
municipi, i per aquesta raó ha 
demanat als ciutadans que fan 
servir un garatge per aparcar·hi 

Això passa al poble (cont.)

Contra la violència de gènere     Foto: 08640

Empenta al Mercat       Foto: 08640
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vehicles que paguin la corres·
ponent taxa. I és que, des de 
l’Ajuntament, i arran un treball 
de camp, s’ha detectat que no 
en tots els casos es paga aquesta 
taxa, tal com marca la normati·
va. Així s’han enviat ja cartes a 
120 veïns, d’un total a 600, que 
podrien estar fent ús de la via 
pública per accedir amb vehicle 
al seu garatge sense pagar la 
corresponent taxa de guals. En 
la carta, es demana als veïns que 
acreditin quin ús en fan, i si és el 
propi d’un gual, que paguin. I si 
neguen que fan servir el garatge 
per estacionar el seu vehicle, que 
facin la corresponent declaració 
jurada.
L’Ajuntament d’Olesa té deter·
minades quatre zones diferents 
per a la taxa de guals, i el preu 
varia depenent de si es tracta 
d’un garatge privat o un pàrquing 
comunitari o en pupil·latge.
 
Arranjament de la font 
del Frare Pau
Entitats olesanes i tècnics de 
Medi Ambient netegen l’entorn 
de la font del Frare Pau, actuació 
que forma part del projecte Fonts 

Això passa al poble (cont.)

Neteja a la font del Frare Pau     Fotos: JSG
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i camins que, des del mes de maig 
passat, té com a objectiu netejar i 
arranjar espais naturals del terme 
municipal.
Les tasques de neteja que han 
dut a terme entitats olesanes 
sensibles amb el medi natural i 
la seva conservació, com són el 
Centre Muntanyenc i de Recer·
ques Olesà (CMRO), la UEC i la 
colla dels Xino·xano, han con·
sistit en la neteja forestal i ar·
ranjament de l’entorn de la font. 

Concretament, s’ha retirat tot el 
canyar que la tapava.
Aquesta ha estat la primera fase 
de les actuacions que s’han fer en  
aquest indret. La segona, encar·
regada a una empresa externa, 
consistirà a substituir les rajoles 
malmeses de la font en diferents 
actes vandàlics i restaurar el mur 
de la bassa i els bancs de pedra. 
Un cop acabades aquestes actu·
acions, els nens i nenes del CAU 
faran els cartells de senyalització 

de la zona. El projecte Fonts i 
camins, cap al febrer o març, 
continuarà amb noves actuacions 
a les fonts del terme.  
 
Marató de sang
La Marató de Sang a Olesa va 
aconseguir atreure 284 donants 
(31 olesans i olesanes que ho 
feien per primera vegada), i su·
perar, lleugerament, el nombre 
de donants de la darrera edició. 
Un èxit de participació, segons 

els propis organitzadors, per la 
quantitat de donants, però també 
per la implicació d’entitats.
A la plaça de l’Oli i per gaudir 
d’una jornada cultural, diverses 
entitats van participar a la tarda 
del dissabte 21 de novembre, 
com els Gegants, la Coral d’Ariad·
na, el Club Twirling Olesa, l’Esbart 
Olesà, entre d’altres.
I igualment, el parc municipal va 
acollir una festa solidària amb el 
poble sahrauí, organitzada per 

Això passa al poble (cont.)

La batucada de l’Escola de Música    Foto: 08640 Twirling de les més petites     Foto: 08640

Olesa solidària amb el poble sahrauí      Foto: ACAPS
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ACAPS i que va comptar amb una 
gran participació d’olesans i ole·
sanes que van tornar a demostrar 
la seva solidaritat, amb l’objectiu 
de recollir fons per ajudar a mi·
tigar els efectes de les devasta·
dores inundacions patides pels 
camps de refugiats de Tindouf el 
passat mes d’octubre.

La Passió
Des de l'any 1987 La Passió 
d'Olesa de Montserrat convida 
a un destacat pintor contempo·
rani a realitzar el cartell de la 
temporada, així en aquests 29 
anys noms tan rellevants per l'art 
català com Antoni Tàpies, Josep 
Maria Subirachs, Perejaume o, 
més recentment, Perico Pastor, 
han cedit gratuïtament una de 
les seves obres per explicar què 
és La Passió, fent un possible un 
fons d'art d'altíssim valor artístic.
Enguany l'artista convidat és el 
vigatà Francesc Arumí que se·
gueix amb la tradició de rebre 
l'encàrrec de l'autor anterior de 
la temporada. Així Arumi és pro·
posta de Xano Armenter, autor 
del cartell de la temporada 2015, 
i que també participarà en la pre·
sentació del cartell d'Arumí. 
La presentació del cartell va ser 
el passat 12 de desembre a l'Es·
pai Clar de l'entitat, on l’autor va 
explicar el seu procés de treball 

fins al treball final i, com és ha·
bitual, el mateix artista va signar 
rèpliques de la seva obra.

Això passa al poble (cont.)

Xano Armenter, Sam Carrique i Francesc Arumí, a la presentació del cartell Foto: LP
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Correu
Teleassistència
Sóc una persona d’una certa edat 
i algunes vegades haig de fer ús 
del servei de teleassistència i 
em sento quasi obligada escriure 
aquestes lletres perquè tothom 
sigui coneixedor del bon servei 
que fan: amabilitat, estima, en·
coratjament…. M’agradaria que 
moltes persones us imitessin. 
Gràcies.
M.M.B.

Tram carrer Calvari 
amb “fitons”?
Veurem les voreres del c/Calvari 
entre els c/Jaume Baró de Viver 
i Benet Margarit, La Rutlla amb 
“fitons”, per unes quantes “per·
sones” incíviques que porten els 
seus fills o nets amb cotxe fins a 
l’escola Povill allà ubicada?
Aquestes “persones” com tenen 
molta feina porten els nens amb 
cotxe i aleshores aparquen sobre 
les voreres i a més el fotut és que 
desprès moltes vegades son les 
últimes que se’n van, degut a que 
es queden a fer “tertúlia”.
El c/Calvari en aquest tram, 
abans no si podia passar casi a 
peu, ni en cotxet, ni carros de la 
compra, ni amb cadires de rodes, 
etc. al ser les voreres estretes, 

ara un cop eixamplades i haver 
fet plataforma única, per que hi 
puguin passar les persones amb 
comoditat, hi ha alguns “incívics” 
que les fan servir d’aparcament 
i al final l’Ajuntament i acabarà 
posant fitons. (Som un poble 
enfitonat).
Per solventar el “problema d’inci·
visme” d’uns quants, jo crec que 
la Policia Local hauria de fer du·
rant un parell de dies advertiment 
de que no es pot aparcar i des·
près aplicar les sancions corres·
ponents a aquests “incívics” per 
que respectin pel que serveixen 
les voreres i fer complir la llei i a 
més sempre tenint en compte de 
que és un carrer de plataforma 
única i que son les persones les 
que tenen preferència en vers els 
vehicles.
Pere

Rectificació
A l’edició anterior del 08640 vem 
barrejar dues informacions i ara 
el rectifiquem. La Comissió de la 
Festa dels 65 anys va voler agrair 
la col·laboració dels botiguers 
d’Olesa, però s’ens va colar que 
això ho feia l’Associació Ariadna, 
que no té res a veure amb la fes·
ta. El text que hauria d’haver·se 
publicat és el següent:

“La festa dels 65 anys va ser tot 
un èxit, ens ho vàrem passar 
molt bé. Vàrem sortejar un munt 
de regals donats pel comerciants 
d’Olesa que van col·laborar per·
què la festa fos més complerta: 
Cal matalasser, Papereria Núria, 
Xarcuteria Belmonte, Pecat Dolç, 
Xaloc, Fruites i verdures Montse 
Vidal, Perruqueria Meguibu, 13 y 
punto, Lola Artero (mercat), Lle·
gums Àgata, Llibreria Literator, 
Rosa d’Abril, sabateria Llongue·

ras, Perruqueria Pili, Flors Ban·
qué, Punt 33, Roba Torres. A tots 
ells moltes gràcies. La comissió”.

35 anys de CMRO, 
4rta part
A l’edició del mes de setembre 
d’aquest diari vàrem anunciar que 
mensualment exposaríem tres 
activitats de la nostra entitat que 
hàgim fet durant aquests darrers 
35 anys per tal de commemorar 
l’aniversari del CMRO:

Fitons al carrer Calvari?      Foto: 08640
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1)  1985: (Secció d’Esquí). Es 
realitza el 5è curs d’esquí alpí 
al Port del Compte el 27 de 
gener i el 3 i 10 de febrer.

2)  Agost de 1989: (Secció de 
Muntanya). Socis de l’entitat 
fan una 2na expedició espe·
leològica a la Cova Cullalvera 
al municipi de Ramales de la 
Victoria (Cantàbria). A la pri·
mera expedició de finals dels 
anys 60 es va arribar al sifó 
final, però en aquesta segona 
expedició no s’hi va arribar. 
La cova té 12 km de llargària 
i la galeria més gran és de 
142x80x30m. Actualment la 
cova està, en part, museït·
zada per la seva excepciona·
litat.

3)  1996: (Secció de Recerques). 
Després de recerca sobre pa·
per a l’Arxiu Municipal, mem·
bres del CMRO detecten que 
existeix un possible mas als 
rodals de Sant Pere Sacama. 
Es troben uns murs entre la 

bardissa i veuen susceptible 
fer una actuació arqueològica 
conjuntament amb l’empresa 
Arqueocat. Estava apareixent 
el mas Vilar. La sorpresa arri·
ba quan es troba un esquelet 
amb clars indicis d’homicidi 
per les marques mortals 
amb un objecte tallant com 
una destral que presentava 
el propi crani. Podem parlar 
d’un assassinat medieval del 
segle XIV. Aquesta notícia va 
sortir a la revista National 
Geographic España i a RTVE.

Abans d’acabar, voldríem infor·
mar que estem apunt d’estrenar 
el 36è curs d’esquí i snowboard 
de la nostra entitat, del qual 
oferim cursos d’aprenentatge 
i perfeccionament a Vallnord 
(Andorra) com també ofertes 
especials per esquiar per lliure, 
sols has de passar per la nostra 
seu social els divendres de 22 a 
24 hores. I també els dimarts i 
els dijous de 20.30 a 21.30 hores. 
Anirem els quatre diumenges 

de febrer del 2016 amb autocar. 
Informa’t sense compromís! Ah, 
la inauguració del curs serà el 
dia 11 de desembre a les 22.00 
hores, us convidem a venir a fer 
una copa de cava.
Centre Muntanyenc i 
de Recerques Olesà

Fum fum fum
Sóc una veïna del carrer Coscoll, 
i em pregunto: com és que no 
tenim llums de Nadal al carrer?
Ja sé que són molts els carrers 
que no tenen llums de Nadal, 
però resulta que els veïns i el 
comerç del carrer, fa uns anys, 
vam comprar·ne unes, entenc 
que algú em dirà: s'han fet malbé, 
no funcionen... També puc enten·
dre que no hi ha gaires botigues, 
en compto quatre, però aquesta 
és la meva qüestió: i al carrer 
Església? També tenien els seus 
llums, també es devien fer mal·
bé, però cada any tenen llums. 
Quantes botigues hi ha més que 
al meu carrer? Quants veïns més? 
No hi trobo la diferència, estem 

igual al nucli antic. Quan es fan 
coses, sempre es tanca el carrer 
Coscoll, perquè va bé per passar 
el correfoc, els tambors o el que 
calgui, ja em sembla bé que es 
facin coses al meu carrer, però 
crec que també ens mereixem 
llums per Nadal, no?
Maria Rosa

Poda arbrat
Primer felicitar a l’Equip de Go·
vern municipal (Bloc Olesà) per 
fer últimament la poda de l’ar·
brat en el temps que pertoca. No 
obstant una pregunta: per què la 
poda dels arbres es fa “cap el cel” 
en lloc de fer que aquest facin la 
“copa”?
Al podar·los deixant les branques 
cap amunt els arbres no fan una 
de les seves “missions” que és 
donar ombra i si que en fan al·
tres que no son lògiques i que 
son: Que no deixen poder obrir 
finestres ni balcons de molts 
habitatges situats al primer pis i 
properament a alguns del segon 
pis, a més comporta que treuen 
llum a aquests habitatges i dona 
la possibilitat de que hi entrin 
insectes i mosquits.
El mateix es pot dir de les “oli·
veres” ornamentals que tenim a 
la vila. Tant difícil és que les po·
din els “pagesos” de la Fundació 
Agrícola Olesana de la nostra vila 
i de la que l’Ajuntament n’és soci?
L.F.H.

El periòdic 08640 no es fa res·
ponsable del contingut de les 
cartes (opinions, comentaris, 
rèpliques i suggeriments d’inte·
rès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es 
reserva el dret de publicar·les i 
resumir·les si és necessari. Els 
articles que no es publiquen en 
aquesta edició per falta d’espai, 
sortiran a les properes edicions. 
Les cartes per a aquesta secció 
s’han de signar amb el nom i 
cognom de l’autor, DNI, telèfon 
i adreça. S’han d’adreçar a l’a/e: 
periodic08640@gmail.com

Correu (cont.)

Vista general del Mas Vilar al 1997     Foto: CMRO
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Entrevista
Entrevista amb… 
Cristina Larramona, 
presidenta del Club 
Twirling Olesa

Abans eren les tradicionals 
Majorettes de tota la vida 
d’Olesa, però d’un temps a 
aquesta part, han evolucio-
nat com a Club Twirling Ole-
sa, una disciplina esportiva 
que combina les destreses 
corporals amb el moviment 
del bastó en una coreografia 
digna de veure-la. En aquesta 
entrevista, la presidenta de 
l’entitat, Cristina Larramona 
explica més detalls d’aquest 
esport i l’actualitat del club. 

P: El Club Twirling Olesa 
vendria a ser les tradicionals 
majorettes però actuals?

R: Les majorettes a Olesa es 

van crear a arrel d’un grup de 
mares de les Escoles Pies que a 
l’any 1976, van disfressar a les 
seves filles de majorettes i van 
desfilar per Carnestoltes. Ho van 
fer molt bé i es van engrescar en 
formar un club, encarregant·se 
l’Ester Sampietro. Al voltant 
dels anys 80 les tradicionals 
majorettes es van iniciar en les 
competicions arribant a ser un 
dels millors clubs de l’època. 
En Rafel Ballesteros, va ser 
el primer president del grup 
Majorettes i Banda d’Olesa de 
Montserrat. L’Isidre Serra i l’Es·
ter Sampietro ho varen ser a 
posteriori. El Club Twirling Olesa 
amb la Yolanda Parra com a pre·
sidenta es va fundar de nou amb 
les noies que formàvem part del 
grup de Majorettes i Banda. 
El twirling és herència de les 
tradicionals majorettes. Tot i 
que en la actualitat existeixen 
campionats de majorettes i 
campionats de twirling, com a 
modalitats diferents.

P: Quan es va crear oficial-
ment el club?

R: El Club Twirling Olesa de 
Montserrat es va constituir 

oficialment el 25 d’octubre de 
2014 amb la finalitat d’iniciar 
competicions oficials. Anterior·
ment es va estar entrenant des 
d’octubre de 2012, en la prepa·
ració de la Cavalcada de Reis de 



08640 11

Entrevista (cont.)
2013. Arrel de la sortida de reis 
ens varem animar a continuar 
els entrenaments, als quals es 
van incorporar les filles de les 
primeres “majorettes” creant 
així un club amb un bon número 
d’esportistes.  

P: Quantes noies participen 
al CTO?

R: En la actualitat el club està 
format per una trentena de no·
ies, que es classifiquen en dife·
rents categories, com benjamí, 
infantil, cadet, juvenil, júnior i 
sènior.

P: Si el twirling és una dis-
ciplina esportiva, per què es 
creu que no ho és? 

R: El twirling és una modalitat 
esportiva on es combina la dan·
sa/ball i gimnàstica esportiva 
amb un element extra: el bastó. 
Antigament les majorettes feien 
cercaviles en reis, carnestoltes, 
festa major... i estava molt as·
sociat a la cultura del poble. És 
per això que el Club Twirling 
Olesa, tot i seguir fent aquesta 
tasca cultural, vol que es con·
templi tant a nivell popular com 
a nivell administratiu com el que 

és, un esport. Fa molt anys que 
les majorettes van evolucionar 
a twirling i demanem al poble 
que introdueixi aquesta nova 
paraula “twirling”, com a una 
activitat esportiva molt arrelada 
a la nostra vila.

P: Quines modalitats de twir-
ling hi ha?

R: Dins del twirling, les esportis·
tes poden treballar en diferents 
modalitats: Solo: consisteix en 
què una esportista treballa un 
número amb música obligatòria 
o lliure, on ha de demostrar la 

seva destresa en la utilització de 
cos i bastó; Solo 2 o 3 bastons: 
les característiques són igual al 
solo, amb la dificultat d’afegir 1 
o 2 bastons més; Duo: la fina·
litat és la mateixa que el solo, 
però actuen dues persones. En 
el duo la dificultat a més de la 
utilització de cos i bastó, con·
sisteix en la sincronicitat amb 
la parella i l’ intercanvi constant 
del bastó; Equip: actuació de 
5 a 9 esportistes amb música 
lliure. Molt més dificultós ja que 
tothom ha de realitzar els movi·
ments simultanis, fer canvis de 
bastó i fer canvis de posició; i 
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Entrevista (cont.)

per últim, Grup: és el mateix 
que l’equip però augmentant el 
número de participants, més de 
10 esportistes. 

P: Qui pot fer twirling a Ole-
sa?

R: Tots aquells nens i nenes 

majors de 6 anys, que vulguin 
conèixer el món del twirling. Els 
entrenaments són dimecres de 
18.30 a 20 hores i dissabtes de 
10 a 12 hores.

P: Què es necessita per a ser 
un bon esportista de twir-
ling? 

R: Paciència i constància. En un 
principi treballem molt el cos, 
per assolir elasticitat i equilibri. 
L’inici del bastó, sovint és feixuc, 
costa habituar la posició del cos 
i el moviment de mà i canell. 
Es tracta de trigar un parell 
d’anys per agafar destresa amb 
el bastó.

P: És una disciplina costosa?

R: És costosa a nivell d’exigència 
personal, sobretot als inicis. En 
aquest punt és molt important 
treballar la motivació amb mo·
nitores i pares. Les actuacions 
que fem a nivell locals són molt 
enriquidores en aquest sentit. 
Per això ens agrada participar 

en els diferents actes, mostrant 
les habilitats que petites i grans 
van assolint. 
A nivell econòmic, inscriure’s en 
el Club Twirling Olesa es tradueix 
en 12 mensualitats de 15 euros. 
Donem un mes de prova gratuït, 
abans de fer la inscripció. Una 
vegada dins l’equip, l’esportista 
ha de comprar el bastó i el xan·
dall de l’entitat.
P: Teniu patrocinadors o 
sponsors?
R: No en la actualitat, però de 
ben segur que en buscarem.

P: L’entitat rep subvencions?
R: Sí. Rebem subvenció per part 
de l’Ajuntament, concretament 
del àrea de Cultura. Estem tre·
ballant en subvencions per part 
de la Generalitat i de la FECT 
(Federació Esportiva Catalana 
de Twirling).

P: Però al menys tindreu un 
lloc on assajar...

R: Sí. Actualment entrenem 

a l’escola Puigventós i escola 
Ferrà, per això donem gràcies 
a l’Ajuntament per cedir·nos les 
escoles. Estem treballant per 
poder canviar el lloc dels entre·
naments amb dues finalitats cla·
res. La primera poder entrenar 
grans i petites en les mateixes 
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Entrevista (cont.)

08640

instal·lacions, per no haver de 
duplicar material. I la segona i 
més important per a nosaltres, 
es poder entrenar en un local 
amb un terra adequat, ampli 
i amb una alçada important. 
Recordem que treballem amb 
un element que és el bastó, 
el qual mentre el llancem fem 
acrobàcies, unes 15 persones 
alhora.
 
P: D’això heu parlat amb el 
nou equip de govern?

R: Sí. Sempre estem en contac·

te amb l’ajuntament. El nostre 
objectiu envers l’Ajuntament i 
el poble es canviar el concepte 
de club cultural a club esportiu, 
i poder gaudir d’instal·lacions 
adequades a la nostra activi·
tat. I actuar en els diferents 
esdeveniments locals, com a 
Twirling.

A Olesa...

... el Club Twirling Olesa està 
conformat aproximadament 
per 30 persones. Aquest mes 
de desembre s’ha conformat 
la nova junta, presidida per 
Cristina Larramona, vice·
presidenta, Veronica Soler,  
secretària i Sandra Càliz, 
tresorera.
Si voleu contactar amb l’enti·
tat, el telèfon és el 654 99 48 
87, l’a/e clubtwirlingolesa@
gmail.com i també els podreu 
trobar al Facebook com a 
“Club Twirling Olesa”. Si estàs 
interessada en participar·hi, 
pots estar a prova durant un 
mes.

Fotos: ESTER SAMPIETRO
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Desembre

Divendres 11

Conferència: “El millor 
escriptor català del segle 
XX: Mercè Rodoreda”, 
a càrrec de Sergi Jover. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca. 
Organització: Olesa Ateneu.

Inauguració del 36è curs 
d’esquí del CMRO. A les 
22 h, al Centre Muntanyenc. 
Organització: CMRO.

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

Dissabte 12

Club de lectura “Llegim 
el Teatre”. Comentem 
“El Público”, de Federico 
García Lorca, moderat per 
Espe Piñero. A les 11 h, a la 
Biblioteca.

Fira de Nadal 2015. Fira 
d’Artesania i Productes 
de la Terra i de Nadal. 
Activitats al llarg de tot el dia: 
demostracions d’artesania, 
actuacions diverses i tallers. A 
partir de les 9. Organització: 
L’Eixida de l’Art.

Projecció de la pel·lícula 
“Cuentos de Navidad”. A les 
16.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: L’Eixida de l’Art.

Presentació del cartell de 
la temporada 2016 de La 
Passió, amb la presència del 
seu autor, Francesc Arumí. A 
les 19 h, a l’Espai Clar de La 
Passió.

Inauguració de l’exposició 
de diorames i pessebres 
i visita al pessebre de 
l’olivera i als arbres dels 
desitjos. A les 19, a la Casa de 
Cultura i al Parc Municipal. Fins 
al 10 de gener. Organització: 
Associació de Pessebristes 
d’Olesa. Col·laboració: 
Ajuntament i escoles d’Olesa.

Diumenge 13

“Contes amagats: on 
s’amaguen els contes?”, 
amb Marcel Gros. A les 17.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
La Xarxa Olesa.

Tradicional concert de Nadal 
“És Nadal a tot el món!”. 
A les 18 h, a la parròquia. 
Organització: Escolania i Cor 
Jove d’Olesa de Montserrat.

Dimarts 15

Taller “Santa is coming 
(vine a escriure la carta a 
Santa Claus)”, adreçat a nens 
i nenes d’1 a 8 anys. A les 18 
h, a la Biblioteca. Organització: 
Organitza Kids & Us.

Dimecres 16

Nits d’Òpera al Casal: “El 
trencanous”. A les 19.45 h, al 
teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dijous 17
Concert de Nadal de l’Escola 
de Música. A les 19 h, a la 
parròquia. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Taller de cuina (plats 
freds). A les 17.30 h, al Casal 
Cívic d’Olesa. Organització: 
Associació Dones i Progrés.

Divendres 18

Hora del conte, amb la 
Montse Nomen. A les 18 h, a 
la Biblioteca.

Club de lectura general, 
moderat per Santi Baró. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca.

Conferència: “La nit 
de Nadal i les carasses 
d’orgue”, a càrrec de Jan Grau 
(tècnic especialista en cultura 
popular i tradicional). A les 19 
h, a la Biblioteca. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural i Arxiu 
Parroquial d’Olesa.

IV Open de Bloc, competició 
de boulder. A les 18 h, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Nits al Casal “Jam session”. 
A les 20 h, al teatre El Casal. 
Organització: Escola Municipal 
de Música. 

Dissabte 19

Club de lectura de novel·la 
negra, amb la visita de Pau 
Vidal, traductor d’Andrea 
Camilleri al català. A les 11 h, a 
la Biblioteca.

L’agenda de desembre '15 i gener '16
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L’agenda de desembre '15 i gener '16
Visita guiada: “Olesa 
desapareguda”. A les 10.30 
h, a la plaça Fèlix Figueras i 
Aragay. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

Concert “100 anys Sinatra”, 
amb Bruno Oro & Vicens 
Martín Dream Big Band. A 
les 21 h, al teatre La Passió: 
Organització: Associació La 
Passió d’Olesa.

Diumenge 20

Pujada del pessebre a la 
Creu de Saba, amb cantada 
de nadales. A les 8 h, a l’UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Dilluns 21

Va de concert! Combos 
d’adults. A les 19 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Dijous 24

Missa de gall. A les 24 hores, 
a la parròquia. Organització: 
Parròquia, amb la col·laboració 
de l’Escolania i Cor Jove 
d’Olesa.

Divendres 25

Els Pastorets. A les 18.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dissabte 26

Animació i cagatió infantil. A 
les 12 h, a l’UEC. Organització: 
Ajuntament i La Xarxa Olesa.

Diumenge 27

Els Pastorets. A les 18.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Cantada de Nadal, a 
càrrec de la Coral Record de 
l’Associació Voluntaris d’Olesa. 
Es farà un homenatge als 
voluntaris de l’entitat pel seu 
compromís. A les 18 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
AVO.

Dimecres 30

Projecció de “Juguem per 
Àfrica”, documental sobre 
la tasca a Etiòpia d’Accede, 
oenegé que sorgeix del Club 
de Bàsquet Gavà. Amb la 

participació de l’olesà Adrià 
Carreras, guionista i director 
de fotografia i muntatge del 
documental. A les 19 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: 
Ajuntament, creaRSA i Accede.

Dijous 31

Comiat de l’any 2015 
i benvinguda al 2016. 
A les 23.45 h, a la Torre 
del Campanar d’Olesa. 
Organització: AEiG Sant Bernat 
de Claravall i Ajuntament.

Nit de Cap d’Any. A partir 
de la mitjanit, a l’UEC. 
Organització: UEC Olesa.

Gran festa de Cap d’Any. 
A partir de la mitjanit, al 
nou pavelló Sant Bernat. 
Organització: Ajuntament.

 

Gener

Diumenge 3

Patge Viu-Viu entregarà una 
sorpresa a cada infant per 
rebre S.M. els Reis d’Orient 
pels carrers d’Olesa durant 
la Cavalcada. A partir de 
les 11 h, al teatre La Passió. 
Organització: Ajuntament.

Espectacle de titelles “La 
mongetera màgica”, a càrrec 
de Festuc Teatre. A les 17.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
La Xarxa Olesa.

Recital poètic musical 
“El poema de Nadal” d’en 
Josep Maria de Sagarra, amb 
la companya Teatre de les 
golfes. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. La recaptació 
s’entregarà íntegrament a 
l’Associació Ariadna.

Danses Olesa. A les 18 h, a 
la Plaça Nova. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Els Pastorets. A les 18.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.
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Dilluns 4

Campanya del Somriure 
“Cap infant sense joguina”. 
Recollida de joguines noves 
per somiar. De 10 a 13 h, i de 
16 a 20 h, al teatre El Casal. 
Organització: Campanya del 
Somriure.

Dimarts 5

Campanya del Somriure 
“Cap infant sense joguina”. 
Recollida de joguines noves 
per somiar. De 10 a 13 h, i de 
16 a 20 h, al teatre El Casal. 
Organització: Campanya del 
Somriure.

Arribada de S.M. els Reis 
d’Orient i tradicional 
cavalcada. Recorregut: 
plaça Dr. Fleming, carrer Pau 
Casals, avinguda Francesc 
Macià, carrers Amadeu Paltor, 
Argelines, Anselm Clavé, 
Jacint Verdaguer, avinguda 
Francesc Macià i Plaça 
Catalunya. A les 18.15 hores. 
Organització: Ajuntament, amb 
la col·laboració de les entitats 
d’Olesa. Nota: en cas de pluja, 
els Reis arribaran al teatre 
La Passió, a les 18.30 hores. 
L’accés es farà en tres torns: a 
les 18.30 h, a les 19.45 i a les 
21 hores.

Dimecres 6

Recollida d’arbres de 
Nadal. Punts de recollida: 
plaça Catalunya, punts de 
recollida de poda i deixalleria 
municipal. Fins al 13 de gener. 
Organització: Ajuntament.

Els Pastorets. A les 18.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Divendres 8

Conferència: “Què en saps, 
de debò, de les energies 
renovables?, a càrrec de 
Ramon Pons Ballbé, enginyer 
IQS. A les 19.30 h, a la 
Comunitat Minera Olesana. 
Organització: Olesa Ateneu.

Dissabte 9

Taller d’escacs, per a nens 
i nenes a partir de 5 anys. 
A les 11 h, a la Biblioteca. 
Organització: Club d’Escacs 
Olesa.

Diumenge 10

Baixada del pessebre de la 
Creu de Saba. A les 8 h, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Ballada de sardanes, amb la 
cobla “Ciutat de Cornellà”. A 
les 18 h, a l’UEC. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Recollida d’ampolles de 
cava. Durant tot el matí, pels 
carrers d’Olesa. Organització: 
AEiG Sant Bernat de Claravall.

Els Pastorets. A les 18.30 h, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dilluns 11

Inici dels cursets de 
sardanes per als més grans. 
A les 20.30 h, a l’UEC, cada 
dilluns, durant el curs escolar. 
Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Dimecres 13

Inici dels cursets de 
sardanes per nens i nenes. 
A les 17.30 h, a l’UEC. Cada 
dimecres, durant el curs 
escolar. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Divendres 15

Concert de Xavi Lloses 
“Músiques perilloses”. A 
les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Olesa Ateneu.

Hora del conte, amb Santi 
Rovira. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Dimarts 19

Conferència “Tinc 
problemes de memòria”, 
a càrrec de la neuròloga 
Maria Angels Font Pedrós, de 
l’hospital Delfos. A les 18 h, a 
la Comunitat Minera Olesana.

Dimecres 20

Tallers familiars: “Mòbil 
hivernal i l’alimentació dels 
infants”. A les 17 h, a la llar 
d’infants Taitom. Organització: 
llars d’infants La Baldufa i 
Taitom i Serveis Educatius 
Cavall de Cartró, SL.

Divendres 22

Club de lectura general: “El 
amante lésbico”, de José Luis 
Sampedro. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca.

L’agenda de desembre '15 i gener '16

Lluís Puigjaner,34 / Tel. 93 778 20 76 - 653 326 313 / www.newhorizonsacademie.com
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Divendres 29

Conferència “L’escriptura 
com a eina social”, a càrrec 
de Francesc Hernández. A 
les 18.30 h, a la Biblioteca. 
Organització: Olesa Ateneu.

Presentació del llibre 
“Plus ultra”, del fotògraf 
Jordi Borràs. A les 19 h, a la 
Biblioteca. Organització: La 
Fona.

Dissabte 30

Inauguració de l’exposició 
fotogràfica “Escoles d’altres 
mons”, del fotoperiodista 
Kim Manresa. Fins al 28 de 
febrer, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ajuntament.
 

Pessebres que podeu visitar 
durant aquestes festes:

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

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

•	 Art	floral	i	decoració	“El	
jardinet”, c/Riera, 15.

•	 Assegurances	Paula,	c/
Coscoll, 26.

•	 Assessoria	Parent,	Plaça	
Catalunya, 23.

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

•	 Botiga	Núria,	c/Església,	31.
•	 Cal	Boter,	c/Coscoll	6-8.
•	 Cal	Caspe,	c/Salvador	Casas,	

33·37.
•	 Cal	Galitó,	c/Calvari,	42-44.
•	 Cal	Rapissa,	c/Ample,	25.
•	 Comunitat	Minera	Olesana,	

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

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

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

Municipal.
•	 Estudi	fotogràfic	Pere	

Grimau, Passeig del Progrés, 
35.

•	 Eugeni	Moreno,	c/Pau	
Casals, 26.

•	 Exposició	de	diorames	de	
pessebres a la Casa de 
Cultura, c/Salvador Cases, 
26.

•	 Família	Vicente	Mercader,	c/
Sant Josep Oriol, 17.

•	 Ferreteria	Ricard	Vila,	Plaça	
Catalunya, 49.

•	 Ferreteria	Sarri,	c/Alfons	
Sala, 1.

•	 Ferreteria	Scorpio,	c/
Ferrocarrils Catalans, 15.

•	 Floristeria	Arrels,	c/Església,	
22.

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

•	 Forn	Pubill,	c/Alfons	Sala,	20.
•	 Fundació	Agrícola	Olesana,	c/

Anselm Clavé, 94.
•	 IFAMSA	SL,	Plaça	Catalunya,	

14.
•	 Joaquim	Boada,	c/Sastre,	3.
•	 La	Botiga	de	la	Rambla,	

Rambla Catalunya, 40.
•	 La	Vermuteria,	c/Església,	

31.
•	 Mercat	Municipal,	Plaça	

Catalunya.
•	 Papereria	Núria,	c/Salvador	

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

Nova.
•	 Pastisseria	Magda,	Rambla	

Catalunya, 18.
•	 Pastisseria	Perarnau,	c/

Salvador Casas, 31.
•	 Pessebre	de	l’Olivera.	

Miquel Grima i Associació de 
Pessebristes, Parc Municipal.

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

•	 Plats	Cuinats	Can	Miquel,	
Plaça Catalunya, 34.

•	 Punt	Creatiu	Eva	Fernández,	
c/Salvador Casas, 19.

•	 Punt	33,	c/Lluís	Puigjaner,	
33.

•	 Residència	Ntra.	Sra.	de	
Montserrat, c/Colom, 149.

•	 Residència	Santa	Oliva,	c/
Argelines, 137.

•	 Respira	Disseny,	c/Alfons	
Sala, 14.

•	 Rostisseria	Gall	Dandy,	
Passeig del Progrés, 52.

•	 Taller	d’Art	i	Creació	Gladys	
Figueras, Plaça de les Fonts, 
2.

•	 Teatre	de	La	Passió,	Plaça	de	
l’Oli.

•	 Tella	Teixits,	Plaça	de	les	
Fonts,6.

•	 Topcyser	Interiorisme,	c/
Jaume de Viver, 5.

•	 Vidrieria	Sibina,	c/Alfons	
Sala, 39.

•	 Vista	Òptica,	c/Anselm	Clavé,	
150.

Totes les activitats proposades 
en aquesta secció són enviades 
per les entitats i associacions 
organitzadores. La redacció del 
08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o 
de canvis d’última hora.
L’Ajuntament ha informat que 
en cas de pluja els espectacles 
exteriors organitzats per 
l’Ajuntament se suspendran, 
excepte l’arribada Reis d’Orient, 
que es farà al teatre de La 
Passió, i aquells actes en què 
s’especifiqui l’espai alternatiu. 
L’Ajuntament es reserva el 
dret de suspendre qualsevol 
de les activitats per raons de 
seguretat i/o administratives.



0864018



08640 19



0864020

En petit comitè
Nadar en Nutella
Fa uns dies, explicant a un amic 
que havia acceptat ser Primer Se·
cretari del PSC d’Olesa de Mont·
serrat, em va definir la situació 
de la següent manera: “Heu que 
remar molt, amb una diferència, 
abans remàveu en aigua, ara en 
Nutella.” 
I es cert, els socialistes a Olesa, 
i en moltes altres parts, abans 
havíem de treballar molt per què 
els valors d’igualtat, progrés soci·
al i econòmic tinguessin un reflex 
en la nostra gestió. Des de fa uns 
anys, perduda gran part de la ca·
pacitat de gestió en ajuntaments, 
Generalitat y Govern d’Espanya, 
demostrar dia a dia que seguim 
defensant aquests valors es fa 
més complicat. Però el nostre sis·
tema democràtic es basa en això, 
en la gestió dels governs i en les 
aportacions de l’oposició. En con·
frontar el que s’està fent amb el 
com ho farien altres, o como ho 
van fer. Amb un govern municipal 
como l’actual, que s’omple la boca 
de participació, però que fins el 
moment ha mantingut als partits 
de l’oposició al marge de qualse·
vol decisió, tan sols ens queda 
marge per la denuncia, quan les 
coses no es facin de manera cor·
recta, o aportant diferents punts 
de vista a la hora de solucionar 
els problemes diaris.
Una altra circumstància que està 
dificultant la nostra tasca es que 
sembla que l’eix polític tradicional 
esquerra·dreta s’ha trencat, i que 
ara són dos els eixos importants, 
independència·constitucionalis·
me i nova política·vella política.
Sobre el primer, la meva idea es 
clara, el federalisme és la respos·
ta òptima, ja que recull part de 
les nostres aspiracions com a país 
sense necessitat de renunciar a la 
nostra pertinència a un estat, al 
que ens lliguen moltes coses, i a 
la Unió Europea.  Sobre el segon 
eix, no creo que sigui real. Exis·
teixen formes de gestionar fetes 
sevir fins ara i noves maneres 
d’abordar els problemes, però la 

majoria tenen més a veure amb 
fer·ho des de un visió d’esquerres 
o de dretes. Per això, en moltes 
institucions, PSOE i Podemos 
s’han posat d’acord ràpidament. 
La manera en que Podemos està 
canviant el seu programa electo·
ral evidencia que estem davant 
postulats d’esquerra radical, però 
no davant de cap revolució social, 
no estan inventant res de nou.
Aquests eixos que alguns mitjans 
de comunicació, per interessos de 
quota de pantalla, i alguns par·
tits polítics, per amagar la seva 
pèssima gestió basada en les 
retallades socials, estan imposant 
a la societat no estan mancats 
d’arguments, però no ens poden 
fer oblidar que la lluita real se·
gueix essent la lluita de classes, 
la recerca d’un millor reparti·
ment de la riquesa, la necessitat 
de perseverar en la construcció 

d’una societat més igualitària que 
no exclogui a ningú, ni per origen, 
ni rasa, ni religió, ni identitat 
sexual, i molt menys per situa·
ció econòmica. I totes aquestes 
dificultades no faran que aquesta 
agrupació socialista deixi de re·
mar, sigui on sigui.
Antonio J. Molina 
Primer secretari de l’agrupació 
d’Olesa

Nota de la redacció:
El passat divendres 2 de setem·
bre l’Assemblea del PSC d’Olesa 
va procedir a escollir una nova 
executiva, tal i com estableixen 
els seus estatus, donada la di·
missió del company Julio Silva 
com a Primer Secretari. Aquesta 
dimissió és fruit d’una reordena·
ció interna que permetrà a Julio 
Silva centrar·se en la seva tasca 
com a portaveu del grup munici·

pal. Tot i així, aquest ocuparà el 
lloc de president dins l’Executiva 
Local. La nova Executiva Local va 
ser aprovada pel 94% de vots a 
favor. Aquesta està formada per: 
Julio Silva (president); Antonio J. 
Molina (primer secretari); Josep 
Maria Vilella (secretari d’Organit·
zació); Francisco Serrano (secre·
tari de Política Municipal); Daniel 
Pujol (secretari de Formació i 
Dinamització); Chari Cabanillas 
(secretària de Comunicació Di·
gital); Roser Bosch, Jordi Ruf i 
Paquita Trasierra (vocals).

PD: Podeu enviar els vostres 
escrits a: periodic08640@gmail.
com i preguem que no superin 
les 30 ratlles.
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Empreses, entitats  i serveis

Sopar
L’Associació Ariadna celebrarà 
el seu sopar de Nadal, el proper 
dissabte 19 de desembre al Cafè 
del Centre. El preu del tiquet és 
de 30 € i fins al 16 de desembre 
es poden passar a comprar·los 
per la seu de l’entitat, els dime·
cres de 17 a 20 hores.

Solidaritat
Per aquest Nadal, la Unió Lliure 
de Treballadors (ULT) uneix for·
ces amb la Creu Roja per ajudar 
a les famílies que passen neces·
sitats al Baix Llobregat. I ho fan 
recaptant aliments envasats (oli, 
llet, sucre, sal, cafè, xocolata en 
pols, cereals, llegums, etcètera) 
per a fer paneres solidàries, al 
seu local del carrer República Ar·
gentina, 13, de dilluns a dijous de 
17 a 20 hores, o als delegats de 
la ULT a la vostre empresa. Teniu 
temps fins al 21 de desembre.

Primer aniversari
Autoescoles Tu·buga us vol 
agrair la confiança que heu tin·
gut en nosaltres i en deixar·nos 

demostrar com treure’s el carnet 
mai havia estat tan fàcil. Estem 
emocionats i satisfets d’haver 
compartit un any amb vosaltres.
Gràcies a les vostres idees i 
necessitats seguim innovant en 
noves tecnologies: pràctiques 
“low cost”, intensius, cursos de 
teòrica en 8 dies, possibilitats 
de classes per videoconferència 
i l’última novetat l’”streaming”. 
Volem seguir complint anys amb 
vosaltres i que ens deixeu fer el 
que millor sabem… ensenyar!

30 anys
La tradicional Encoplesa cel·
lebra els seus 30 anys a Olesa 
i ho fa amb un regal cada dia 
durant tot el 2016. Només per 
comprar a la botiga, participes 
d’un sorteig diari on et podrà 
tocar: un ordinador, 12 impres·
sores multifunció, 30 necessers, 
30 porta llapissos, 42 regals 
personalitzats i 120 samarretes. 
Estan al carrer Coscoll, 28 i el 
telèfon és el 93 778 2731. En·
horabona i bona sort als clients!

Showroom
El passat dissabte 14 de novem·
bre, Jeni Poquet de 113 Dansa 
va organitzar un showroom a la 
tradicional seu de l’acadèmia de 
dansa al carrer Anselm Clavé. A 
més de conèixer tota la oferta 
de roba, calçat e indumentària 
de dansa, durant la jornada, els 
convidats van gaudir d’actua·
cions diverses, un refrigeri i la 
presentació d’una nova línia de 
cremes de l’estètica Evi, anome·
nada “Elisabeth Vargas”. 

Recollida
El divendres 13 i el dissabte 14 
de novembre, els voluntaris ole·
sans han organitzat la recollida 
d’aliments a les portes dels su·
permercats locals i han recaptat 
els següents productes de cara 
a donar lots de Nadal als més 
necessitats: turrons, 547; pol·

Jeni i el seu “showroom”     Foto: 08640
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Empreses, entitats  i serveis (cont.)

vorons, 316; libros, 40; neules, 
198; pannetones, 9; llegums 
cocides, 107; galetes, 25; arroz, 
167; macarrons, 152; rebost, 
140; caldo, 79; espaguettis, 66; 
harina, 25; llet, 164; oli d’oliva, 5 
i oli de girasol, 12. Moltes gràcies 
a tots els que han col·laborat!

Rampa
Felicitats Barberan, de Calçats 
Feli ha remodelat l’entrada del 
seu local del carrer Colon, 85, 
amb una rampa d’accés per a 
persones minusvàlides, per tal 
de que els clients amb cadira 
de rodes puguin entrar sense 
impediments. Enhorabona!

L’alimentació, una eina 
per frenar el càncer
En els pronòstics d’evolució d’un 
càncer, els metges, utilitzen en·
tre altres, els nivells d’albúmina 
o de la proteïna C reactiva. Ni·
vells baixos d’albúmina i alts de 
la proteïna C reactiva ens indi·
quen inflamació i això significa 
un mal pronòstic. 
Els sucres i les farines refinades 
(refrescs, brioxeria, pa blanc, 
pasta de farines blanques…) 
augmenten la glucèmia i a con·
tinuació tindrem pics d’insulina 
i del IGF (factor de creixement 
insulínic) augmentant la inflama·
ció i el creixement de cèl·lules 

canceroses. Caldria substituir 
aquests aliments per edulco·
rants o cereals amb un índex 
glucèmic més baix com ara: es·
tèvia, melassa d’arròs, pa i pasta 
de farines integrals com el fajol, 
arròs, quinoa, mill, etc.
Un altre factor a tenir en compte 
són els omega 6 provinents de 
grasses animals com la carn, 
els embotits o els làctics, són 
aliments que predisposen a 
l’emmagatzematge de greix, 
afavoreixen la rigidesa cel·lular, 
la coagulació i la inflamació de 
nou. Cal reduir·los i escollir una 
dieta més rica en llegums, peix 
(evitant els peixos grans com 
la tonyina ja que conté masses 
metalls pesants) i iogurts o llets 

vegetals (d’arròs, quinoa, amet·
lla, fajol).
Els aliments més recomanables 
són els que tenen més capa·
citat antiinflamatòria, els que 
inhibeixen la angiogènesis (fre·
nen las vascularització de les 
cèl·lules canceroses), potencien 
la apoptosis (mort de cèl·lules 
canceroses), afavoreixen el sis·
tema immune (cèl·lules natural 
killers) i els que actuen com 
antioxidants i reguladors de la 
glucèmia. En aquesta llista hi tin·
drem: te verd, cúrcuma i pebre 
negre, orenga, bolets (xiitake),  
fruits secs crus, fruits vermells 
(cireres, nabius “arándanos”, 
maduixes), coliflor, col, bròcoli, 
all, ceba, porro i api, pastana·

Feli va pensar en les dificultats d’accés     Foto: 08640

Presentació del Calendari 2016     Foto: 08640
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Empreses, entitats  i serveis (cont.)
ga i carbassa, algues (kombu i 
wakame), xocolata negre i els 
aliments rics en omega 3 (sar·
dina, seitó, nous..) i en seleni 
(verdures, cereals integrals, peix 
i marisc). Aquestes són indica·
cions generals que podran ser 
més específiques segons el cas 
del pacient.
El pla emocional és vital, ja que 
les hormones d’estrès, la nora·
drenalina i el cortisol, bloquegen 
les cèl·lules natural killers i alli·

beren citocines i quimioquines 
que són pro inflamatòries. Cal 
per tant tallar amb els factors 
estressants, és per això, que 
algunes cultures o teràpies pro·
posen una quarantena o una 
desconnexió del entorn pel trac·
tament del càncer. Aquesta des·
connexió o silenci és una possi·
bilitat per recuperar coherència 
i salut. Coherència és alinear les 
creences, amb els pensaments i 
amb com actuem. Si creiem en 

A, pensem en B i fem C, tindrem 
l’estrès assegurat.
Marc Pérez Galceran
Llicenciat en INEF, Fisioterapeu·
ta i Osteópata

Ja a la venda
Des del passat 30 de novembre, 
està a la venda el Calendari So·
lidari 2016 organitzat per l’equip 
del 08640 a benefici de l’Asso·
ciació Pro·disminuïts Santa Oli·
va. L’eix d’aquesta 11ena edició 

està relacionada amb els valors 
i conceptes que els usuaris i els 
voluntaris de l’entitat fan servir 
a les seves activitats de cada 
dia. La presentació del Calendari 
2016 es va fer el passat 1 de 
desembre a 

08640
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Esport olesà

Pesca
Del 9 al 11 d’octubre passats es 
va disputar al riu Jucar (Forta·
leny, València) el X Campionat 
d’Espanya d’Aigua Dolça en la 
categoria de Dames, on va parti·
cipar la selecció catalana formada 
per Alba Fàbrega Abadia i Susana 
Maria Siles Álvarez de la Societat 
Esportiva de Pescadors d’Abrera, 
Laia Vinyals Redondo i Virtudes 
Castillo Sánchez de la Societat 
de Pescadors Esportius de Roda 
de Ter, Aida Ripollès Solvas de la 
Societat de Pescadors Esportius 
Egara, i l’olesana Alba Herrerías 
Flores de la Societat de Pescadors 
Esportius d’Esparreguera.

Finalment, la selecció catalana va 
quedar Sotscampiona d’Espanya 
la qual cosa garanteix un bon 
futur a la nostra pesca femenina 
que tenim l’obligació d’impulsar 
i fomentar d’acord amb els nous 
temps i la recent legislació.

Futbol Sala
El club de Futbol Sala Olesa va 
presentar oficialment els seus 
equips per a la temporada 2015·
2016 el passat 27 de novembre al 
teatre La Passió. Durant l’acte, el 
president del club, Ricard Rosse·
lló, va agrair la dedicació de l’enti·
tat en la celebració del 25 aniver·
sari de l’entitat. En l’acte també hi 

L’olesana Alba Herrerías, sotscampiona en Pesca    Foto: AHF

El Futbol Sala Olesa presenta la seva temporada    Fotos: FSO
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van intervenir representants de la 
Federació Catalana de Futbol i de 
la Secretaria General de l’Esport 
de la Generalitat de Catalunya, 
a més del regidor d’Esports de 
l’Ajuntament, Jordi Martínez, que 
va lloar la comprensió dels pares 
i mares i jugadors de l’entitat en 
els canvis d’horaris en els en·
trenaments pel repartiment de 
l’ús dels diferents equipaments 
esportius municipals que utilitza 
el Futbol Sala. L’acte també va 
servir per presentar, per part 
de l’Escola Municipal de Música, 
l’himne de l’entitat, creat dins el 

25è aniversari del club.

Can Llimona
David Bernardo va guanyar la 
segona edició de la Cursa a Can 
Llimona, disputada el passat 15 
de novembre. Va cobrir la distàn·
cia amb un temps de 18 minuts i 
9 segons. La victòria en categoria 
femenina va ser per a la Marta 
Nogueira. 

Bàsquet
El diumenge 29 de novembre, 
el Nou Bàsquet Olesa va fer la 

presentació dels seus equips de 
cara a la temporada 2015·2016. 
El pavelló municipal de bàsquet 
es va omplir per conèixer als més 
de 270 jugadors i jugadores de 
l’entitat i la més d’una quaran·
tena de tècnics i entrenadors. 
Precisament, el president del Nou 
Bàsquet Olesa, Jordi Dalmases, 
va aprofitar per lamentar que la 
pèrdua d’hores de pavelló, i el 
trasllat d’alguns entrenaments a 
altres equipaments esportius mu·
nicipals, no contribuïa a la cohesió 
d’un club. En aquest sentit, tant el 
regidor d’Esports, Jordi Martínez, 

com l’alcaldessa, Pilar Puimedon, 
van demanar i a la vegada agrair 
la comprensió de les famílies 
per la difícil tasca que suposa el 
repartiment d’espais esportius 
entre totes les entitats olesans. 
L’alcaldessa també va anunciar 
properes actuacions de millora 
al pavelló municipal de bàsquet. 
L’acte de presentació dels equips 
del Nou Bàsquet Olesa va comp·
tar amb la participació de la colla 
de tabals dels Custus Ignis, i els 
Castellers d’Olesa, que van fer 
un pilar amb tots els jugadors i 
entrenadors fent pinya.

Esport olesà

Parlament del president del NBO   Foto: NBO David Bernardo, primer a Can Llimona   Foto: CCL

Els equips del NBO per a la propera temporada   Fotos: NBO
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Treball

g Fotògrafa freelance. Es rea·
litzen reportatges, fotografia 
de producte, sessions d'estudi 
o exteriors, etc. Contacte: 
mo.fotografia0@gmail.com

g Dona amb experiència 
s'ofereix per cuidar gent 
gran i per les tasques de 
la casa. Dilluns a diumen-
ges. Ana Maria, tel: 93 778 
1319.

g Me ofrezco como cuidadora 
de personas mayores, tengo 
muy buenas referencias, con 
título de Auxiliar de Geriatría y 
diploma para cuidar personas 
con Alzheimer. Tel: 678 362 
270 (Conchi).

g Busco trabajo de mante-
nimiento de jardines, ayu-
dante de cocina, cuidado 
de señores mayores. Soy 
un chico de 35 años muy 
dinámico, tengo coche 
para desplazarme y dis-
ponibilidad inmediata. Tel: 
645 407 736. 

g Busco trabajo de limpieza, 
plancha, canguro, cuidado de 
personas mayores; soy una 
persona alegre y muy respon·
sable. Tel: 690 340 088.

g L’Esplai Espantaocells de 
l’Associació Pro Discapacitats 
Santa Oliva necessita volun·
taris pels dissabtes al matí o 
a la tarda. Si ets major d'edat 
(18 a 40 anys), t'agrada el 
món social, ets extravertit i 
tens iniciativa, aquesta és la 
teva oportunitat! Anima't és 
una bona experiència! Con·
tacte: Mònica, tel: 691 154 
483.

g Clases de inglés para Bachi·
llerato nivelación, preparación 
para la PAU universidad, FCE, 
Speaking session. Tel: 672 
077 409.

g Limpiezas Sierra. Crista-
les, rótulos, persianas, 
viviendas, oficinas, naves, 
parking y comunidades. 
Tel: 669 142 382.

g Es precisen comercials immo·
biliaris per a la zona del Baix 
Llobregat i Vallès Occidental. 
Contactar al tel: 93 775 7928 
(Montse).

g Senyora amb títol d'auxiliar 
en geriatria s'ofereix per cui·
dar i acompanyar a persones 
que estan soles o necessiten 
ajuda de mobilitat. Tel: 93 778 
6591.

g Noia universitària amb ex·
periència s'ofereix per donar 
classes i també per mainade·
ra. Dilluns a diumenge. Preu 
a convenir. Tel: 600 811 060 
(Anna).

g Noia de 16 anys s'ofereix a 
donar classes particulars a 
nivell de Primària i 1r, 2n i 
3r d’ESO, així com classes 
d'iniciació al piano. Tel: 
634 579 663.

g Se ofrece auxiliar de enfer·
mería con título para cuidar a 
niños y a persones mayores. 
Soy una persona muy cariño·
sa y alegre, y me encanta 
ayudar a la gente. Tel: 673 
956 920.

g Llicenciada en Filologia 
catalana s'ofereix per a 
fer classes tant de re-
forç escolar de llengües a 
alumnes de primària i se-
cundària, com de llengua 
catalana a adults. Tel: 618 
593 373 (Emma).

g Universitària s'ofereix per a 
fer de cangur a nens i nenes 
tan entre setmana com fes·
tius. Preu a convenir. Tel: 654 
707 318.

Automotor

g Se alquila plaza de parking 
con puerta automática en la 
calle Jaume de Viver esquina 
Barcelona. Precio: 40 euros 
al mes. Interesados, llamar 
al tel: 652 406 790.

g Es ven baca portaequipatges 
cotxe Citroën Jumpy, Fiat o 
Peugeot. Made in France. 150 
quilos de càrrega màxima. 
Homologada 2005. Rodet de 
càrrega. Mides: Llarg 2,25 x 
1,18 ampla. Estat impecable. 
200.·€ 619042495 .

g Es traspassa llicencia de 
taxi d’Olesa, amb cotxe. 
Preu: 65.000 €. Interes-
sats, trucar al tel: 657 950 
393.

g Vendo plaza de parking en la 
calle Benet Margarit, cerca del 
Bon Preu. Puerta automàtica 
recién puesta. Precio: 6000 
euros. Tel: 673 859 199.

Diversos

g En venda caixa de cabdals FAC 
Model 103. Sistema d'obertu·
ra amb clau mecànica. Mides 
interiors: 375x480x280 mm. 
Pes: 26 quilos. Estat impeca·
ble. Bon preu: 125 €. Tel: 619 
042 495.

g Es venen dues balances 
electròniques; una Di-
bal E-130 colgante amb 
nou memòries, emissió 
de tiquet, 15 kg, i l'altre 
Magrinà, Mod. NI-10, In-
teressats, trucar al tel: 93 
7781 799.

g Vendo camilla estética i/o 
masajes multiposiciones en 
perfecto estado. Precio: 250 

€. Tel: 636 932 167 (Lourdes).
g Venem cadira de rodes elèc·

trica model Calabria, en estat 
impecable. Ideal per a per·
sones amb mobilitat reduïda. 
Comandament a la cadira o a 
l’acompanyant. Manual d'ins·
truccions. Preu: 1.100€. Tel: 
600 597 390.

g Servei gratuït a domicili de re·
collida de trastos que encara 
estiguin en us,  nous o vells, 
antics o moderns. No llencis 
res, ni de casa, del garatge, 
el traster... Fora trastos. Tel: 
619 042 495.

Immobiliari

g Se busca señora sola, de 
mediana edad, que quiera 
compartir piso. Tel: 678 362 
270.

g Casa en venta en muy buen 
estado, zona Las Planas, 
227 m2,  4 habitaciones, 
1 aseo, 1 baño, comedor, 
cocina y garaje. Precio a 
negociar. Interesados, lla-
mar al tel: 653 620 941.

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

El pas del temps, la manca de manteniment, la poca importància que se li dóna, la seva gairebé nul·la utilització... són tots factors 
que fan que un dels tres passos soterranis que hi ha per anar de l’altre costat de les vies del tren, estigui com podeu apreciar. A la 
nit, només uns pocs valents s'atrevirien a transitar·lo.

08640
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PER MOLTS ANYS  LAURA
11 anys!!

MUCHÍSIMAS FELICIDADES 

ELENA
por tus 40!!! Tus hermanitas/floretas!!!! 
Te queremosssss

FELICITATS CARLA
1 ANYET.  7 DE DESEMBRE

Per molts anys !

FELICIDADES SERGIO
¡¡¡Por tus 18 AÑOS!!! De tu familia.

BENVINGUTMARTÍ  
19 de novembre de 2015

BENVINGUDA ANNAIS
5 de novembre de 2015
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Per molts anys ! (cont.)

08640

Desembre
Aina Sans Calvo (11), Aleix Armengol (6), Alfons Ferrer Bigorra (58), Amanda Moreno Gómez (21), Amparo Navarro, Andrea Mendi·
ola López (22), Ariadna Guarro Vizcaíno (16), Ariadna Soler Gasto (19), Blanca Povill Ubach (84), Carles Matas (89), Carles Vergara 
Pujol (86), Carlos Gigena Dosil (78), Clara Alcón Franch (27), Claudio Maldonado Fernández (52), Cristina Montserrat López, Daniel 
Fernández Bagán, David Chicón Gómez (21), David García Miranda (12), David Sánchez Lozano (26), Dèlia Vilà Fillola (65), Domè·
nec Paloma Sancho (52), Elisabeth Vidal Folch (35), Elvira Cassi (58), Elvira Zuñeda (23), Emma Pérez López (11), Eric Rute Lindo 
(11), Esteve Valldeperas Batalla, Eva Pérez Artero (40), Fara Vizcaíno Caballero (49), Feliçitat Barberán Periz (92), Felipa Hernández 
Zabay (101), Florentina Buch “Tinita”, Francisca Archs (74), Francisca Esteban Gonzàlez (58), Francisco Lozano (66), Francisco Ruiz 
Aguilera (69), Gerard Grivé (31), Gloria Coello Arce (21), Jana Rute Lindo (6), Jesús Prieto (32), Joana Ramos Pérez (57), Joan Vilà 
Jovè (75), Jordi Cunt Amores (9), José Angel Membrado Hernández (17), Josefina Sánchez Zamora (66), Josep Bel Prades (39), 
Josep Bernadó Cardús (61), Josep Camats Paloma (70), Josep Gil Díaz (83), Josué Casado (26), Juan Olivares (58), Juliana Gigena 
Boulocq (9), Laura Espejo Gil (11), Laura Lázaro Prat (16), Lidia Carmona (35), Lidia Torres Bosch (86), Lourdes Linares Oller (37), 
Lourdes Matas (54), Lucía Cáliz Gea (11), Lucía Cordón Martín (11), Manel Díaz Sicilia (36), Manolo Huerta Villegas, Mari Carmen 
Almoguera López (44), Mari Carmen Párraga Romero (20), Mari Carmen Noguera López (44), Maria Dolores Artero Montoliu, “La 
Lola de los pollos” (62), Maria Montserrat Gil Jorda (46), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María Victoria Cazador Fort (85), 
Marina Guillamón Pérez (20), Martí Cunt Amores (14), Mercè Fàbregas March (90), Mercè Viñas Durán (94), Miquel Angel Linares 
Oller (42), Miriam Gómez (41), Montse Chicón Montoya (34), Montse Peña Calvet (37), Montserrat Cadierno Acevedo (21), Montser·
rat Costa Guevara (42), Montserrat Durán Ubach (57), Natàlia Caballé (73), Natàlia Margarit (19), Neus Solsona Jou (27), Noemí 
Guzmán Serrano (24), Núria Canalda Artola (19), Núria Jou Vergara (23), Oscar Gracia Campos (12), Paqui Tapia (39), Paula Lozano 
López (12), Pilar Bañales Moreno (50), Raúl Montes Escacena (37), Robert Carles Quirantes Esteban (27), Roberto Gracia Gutiérrez 
(37), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (70), Rosario Sevillano (62), Roser Simon Bosch, Ruth Lozano (40), Ruth Prat (41), 
Sabino Tejero Martín (54), Salvador Torres Pérez (83), Susana Nieto (39), Teresa González Granel (48), Tona Cerveira Ribot (44), 
Vanesa Cintas (36).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (29), Agustín Collado (55), Alejo Bertoluzza (13), Alfonso Duro González (66), Alicia Fernández Torres (93), 
Ana Layún i Molina (43), Ana María Matas Gotsens (85), Angel Bertoluzza (55), Angels González Cano (78), Anna Armengou Segu·
ra (22), Anna Maria Matas, Antonio Encinas Lucas (89), Antonio Montes Escafena (49), Arantxa Solís Samper (30), Ariadna Villella 
Zamora (23), Carles Matas Llesta (89), Carmen Menbrive Pérez (79), Claudio Ramos Vázquez (70), Daniela Gaviria Sánchez (12), 
Diego Viano (42), Dolors Camps Dot (58), Edgar Ayerbe Almoguera (13), Francisco Lozano González (84), Francisco Cano Santiago 
(81), Francisco Mas Cano (94), Gemma Peña Calvet (36), Gerard Martret Martínez (38), Gerva Rius Alavedra (88), Isabel Molina 
(78), Jacint Valls Calsina (26), Joan Escolà Casanovas (56), Joan Rodríguez (18), Jordi Corominas Ventura (60), Jordi Villella Zamo·
ra (25), José Fernández Sánchez (79), Josep Lluís Amador Teruel (36), Judith Martínez Català (34), Laura Barea López (32), Lauri 
Romero (44), Lorena Pérez López (20), Lorena Quesada Carrique (30), Lourdes Quer Pujol (78), Mari Carme Riera Valls (48), Maria 
Bermúdez Ruiz (57), Maria Carreras Morales (84), Maria Escrich Callado (83), Maria García Guevara (64), María Hurtado, Maria Isa·
bel Bañales Moreno (52), Maria Pino i Bernadas (35), Maria Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (14), Marta 
Claudia Jabares Cassi (37), Maurici Vergès Vidallet (88), Mercè González Montoya (78), Meritxell Solà Rivera (40), Miguel Calvo 
Lorca (85), Miquel Grima Mora (28), Mireia Ferrer Mora (20), Montse Cervilla Puga (66), Nerea Montes Cabello (13), Nil Ferreiro 
Moreno (19), Nil Oleart Playà (23), Nora Antón (19), Norma “Chiche” Layún (73), Núria Valls Calsina (33), Oscar Pérez Balcera (46), 
Oti López Ferrera (54), Paquita Ruiz Ruiz (56), Paula Jornet Piñero (20), Pepita López Gómez (70), Petra Balcera Macarro (94), Pilar 
Castillon Prat (36), Pilar Marín Grau (85), Queralt Coll Puig (27), Raquel Galobart (36), Raúl Almoguera López (40), Ricard Puyal 
Rius (19), Rosa Maria Morales Caparrós (46), Rosario Pardo Mora (71), Santiago Viano i Esperanza (12), Severino Párraga Sánchez 
(37), Silvia Porterias Torres (19), Sonia García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (43), Victòria Llimona Castells (88), Victoria Parra 
Pedrero (35), Sonia García (39).

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 
periodic08640@gmail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, 
posa’t en contacte amb la Redacció.

PER MOLTS ANYS

JULIANA
 29 de desembre, 9 anys

FELICIDADES

NAIARA 
7 Años. De parte de tus hermanos, Mama y 
Toni.  Te queremos princesa.   

anuncia't 
al 08640

arribem a 

TOT 
Olesa

Tel. 626 684 065
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