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A l’octubre estem de celebració! Per-
què amb aquesta edició número 33, 
complim tres anys des que comencem 
a editar el 08640, allà per octubre del 
2004. Tres anys és molt i poc temps, 
segons com s’ho miri.
La freqüència mensual de sortida del 
periòdic fa que els mesos passin de 
pressa, però sempre trobem algun 
espai per a reflexionar. Els que recor-
den la nostra primera edició, tindran 
present que vam començar amb qua-
tre pàgines, en blanc i negre i amb la 
certesa d’informar amb responsabilitat 
i oferint un bon producte periodístic, 
però amb la incertesa de la reacció del 
poble. A poc a poc, la gent d’Olesa es 
va anar fent a la idea que cada mes 
rebria en la seva casa un periòdic 
mensual que intentava cobrir tota 
la informació local amb imparcialitat, 
amb un bon disseny i amb fotografies 
generoses i que permetés una lectura 
dinàmica. 
Llavors comencem a adonar-nos que 
la gent d’Olesa volia un periòdic com 
el 08640, que nosaltres produïm, 
però que reflecteix les activitats, els 
projectes, les opinions i les intencio-
ns de qualsevol olesana/o que tingui 
interès en participar. Creiem que 
també aquesta és una de les nostres 
característiques: tots poden participar 
i millor encara, ho fan, participen amb 
la seva aportació cadascun des del seu 
lloc. Ara, el 08640, amb més pàgines, 
més color, un disseny elaborat, unes 
fotografies amb sentit i una informa-
ció completa són el resultat de moltes 
hores de treball de l’Eduard, el maque-
tador que pensa i dissenya des de la 
rebotiga, del Jordi que és implacable 
amb la seva màquina de fotos, dels 
col·laboradors, com Ivan i David, i 
de nosaltres, Bàrbara i Fernando, 
que ens encarreguem de la resta, de 
possibilitar que cada mes, vosaltres 
rebeu una edició periodística seriosa 
i responsable. 
Tampoc ens oblidem, en aquest tercer 
aniversari, de tots els que han passat 
pel 08640, il·lustradors, col·laboradors, 
correctors i redactors i per descomptat 
de la sustentació fonamental en 
aquest mitjà de comunicació: els 
anunciants, els quals han apostat per 
nosaltres des del començament i els 
quals ens acompanyen actualment. 
Deixem enrere el tercer any i vam 
començar a desfer el camí del quart, 
amb les coses ben clares: sense vo-
saltres, el 08640 no tindria raó de ser. 
Gràcies a tots els que fan possible el 
periòdic de Olesa! 

Olesa Ràdio
En el marc del seu 25º aniversari, 
Olesa Ràdio estrena la nova pro-
gramació de la temporada de tar-
dor-hivern. Aquest any l’emissora 
municipal continua apostant fort 
per la informació local i comarcal, 
tractada durant el magazín “Els 
Matins” i els dos informatius dia-
ris. En el magazín matinal, l’alcalde 
olesà, Jaume Monné participarà de 

manera fixa els dilluns cada dues 
setmanes per atendre els oients 
que vulguin dirigir-li alguna con-
sulta, suggeriment o queixa. Els 
tertúlies obertes a la participació 
telefònica també són un plat fort 
a l’hora de tractar la informació 
d’Olesa. A més, volen assolir noves 
fites pel que fa a la informació es-
portiva: amplien a una hora i mitja 
l’edició dels dilluns del programa 

“La bombonera”, i durant els caps 
de setmana, cada quinze dies, fan 
una transmissió en directe dels 
partits més rellevants de l’esport 
olesà.
La directora de la ràdio, Anna Ca-
sado, ha destacat que compta amb 
un gran equip de professionals i un 
gran suport per part de la regidora 
de Mitjans de comunicació, Mercè 
Jou, que s’estrena en el càrrec. A 
més, va agregar que “amb els mi-
tjans que tenim, som de les emis-
sores que més programació pròpia 
té de la Catalunya Central”.
Finalment, Casado va afirmar que 
els desafiaments d’Olesa Ràdio són 
“sortir a buscar noves audiències”, 
elevant els 3000 oients diaris 
que mantenen, tenir una pàgina 
web pròpia i ampliar la seu de 
l’emissora.
La Ràdio que enguany celebra 
les seves noces de plata, prepa-
rarà una gran festa en la pista 2 
del Pavelló Salvador Boada amb 
l’orquestra Mitjanit, el pròxim 31 
d’octubre en ocasió de la castan-
yada.
Per posar-s’hi en contacti amb 
Olesa Ràdio, els telèfons són: 
93 778 5970/6675 o a/e: 
olesaradio@olesam.cat 
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Seguretat
El govern olesà ha demanat a la 
Direcció General de Carreteres de 
la Generalitat que millori la segu-
retat a l’avinguda Francesc Macià a 
l’alçada del nou institut i de la pla-
ça de l’Oli. El regidor de Seguretat 
Ciutadana, Víctor Serrano, ha ex-
plicat que els cotxes passen a una 
velocitat força elevada per davant 
del nou institut i de la llar d’infants 
Taitom, amb la inseguretat que 
això comporta. El consistori també 
vol aconseguir alguna intervenció 
a la confluència de la plaça de l’Oli 
amb la Rambla de Catalunya, ja 
que el pas de vianants que existeix 
és perillós. Un aspecte positiu és el 
fet que qualsevol actuació que es 
dugui a terme, i tenint en compte 
que Francesc Macià competeix al 
govern autonòmic, anirà a càrrec 
dels pressupostos de la Genera-
litat.

Tancament
Dos mesos després d’inaugurar-se, 
el centre d’acollida d’animals que 
set ajuntaments de la comarca 
havien recolzat, ha hagut de tan-
car. Les instal·lacions, ubicades a 
Olesa, haurien fet fallida per un 
desajustament en les previsions 
econòmiques que les persones 
responsables havien fet.

Joventut
Olesa rebrà una subvenció de 
6.550 euros de la Generalitat per 
desenvolupar activitats destinades 
als joves. Aquest és un finança-
ment que sorgeix de la Secreta-
ria de Joventut del Departament 
d’Acció Social i Ciutadania, que 
enguany destina 5 milions i mig 
d’euros a finançar 648 actuacions 

per a joves impulsades pels ens 
locals catalans. De la subvenció to-
tal atorgada enguany, 3,5 milions 
d’euros es destinaran a activitats i 
la resta, 2 milions, a actuacions de 
rehabilitació, reforma o construcció 
de béns immobles.

Atur
Un mes més, l’informe mensual 
de l’atur al Baix Llobregat, de-
termina que a Olesa és on hi ha 
una taxa més elevada d’aturats, 
ja que se situa al 10,8%. Si al 
total de Catalunya la desocupació 
és del 8,3%, al Baix Llobregat del 
8,4% i a Espanya del 10’5%, Olesa 
de Montserrat se situa per sobre 
d’aquestes xifres, ja que el 10,8% 
dels olesans, amb edat laboral, al 
mes de juliol han estat aturats. Així 
ho determinen les dades facilita-
des pel Consell Comarcal del Baix 
Llobregat que ens exposa una ten-
dència a l’alça de l’índex d’atur.

Mercat
Dins de les celebracions pel 75º 
aniversari del Mercat Municipal, el 
passat dimarts 25 es va realitzar 
un concurs de cuina dins del ma-
teix mercat. Les guanyadores van 
ser Fina Valle i Oti López, i el segon 
i tercer premi van ser per a Encarni 
Corchero i Cèlia Moragas. El jurat 
va estar conformat pel president 
de la Boqueria i els responsables 
dels prestigiosos restaurants Ca 
l’Isidre i Neichel.
 
Nou horari
Dins les diferents prioritats que 
s’ha marcat el govern tripartit 
d’Olesa per aquesta legislatura s’hi 
inclou la millora en el contacte di-
recte amb el ciutadà, especialment 
a través de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana. Precisament, aquest servei 
ha vist ampliat el seu horari d’aten-
ció amb la possibilitat de ser atesos 
també els dimarts a la tarda. Així 

el servei, ara per ara, es presta de 
dilluns a divendres de 8.30 h. a 14 
h. i els dimarts i dijous de 16.30 
h. a 19.30 h.

Cal Mané
Finalment, l’Ajuntament ha orde-
nat i senyalitzat l’aparcament situ-
at just darrera de l’edifici munici-
pal de Cal Mané, el que permetrà 
ampliar en prop d’una quinzena el 
nombre de places. 

Camí de Santiago
El grup d’excursionistes olesà “Xino 
xano” liderat per Angel Bou convida 
a tothom a participar del Camino de 
Santiago que començarà a Olesa. La 
seva idea és que un cap de setmana 
al mes i algú pont poden anar com-
pletant el Camí i en dos o tres anys 
arribaran a Santiago. Els telèfons 
per informació o apuntar-se, són: 
93 778 5280 (Pere Oleart) i Angel 
Bou (93 778 1564).

Nou president
Olesa Sardanista té nou president: 
Gregori Campos ha pres el relleu 
d’Antoni Pons. El nou cap de la 
junta de l’agrupació ja porta força 
anys vinculat a l’entitat i té clar que 
aquesta nova etapa s’ha de centrar 
en copsar l’atenció dels joves i, so-
bretot, ensenyar el ball de la sardana 
als nens i nenes olesanes. El passat 
mes de setembre l’agrupació Olesa 
Sardanista va convocar eleccions a 
la junta, després que Antoni Pons, 
anterior president, decidís donar pas 
a noves cares. El problema és que 
ningú es va present com a candidat 
a la presidència i, en assemblea es 
va escollir el fins aleshores tresorer, 
Gregori Campos, com a nou presi-
dent. 08640

Jordi Monton
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Correu
Progrés
Desde hace unos años mi marido 
y yo decidimos residir en Olesa y 
salir del gran bullicio de la gran 
ciudad y en el día de hoy seguimos 
tan enamorados del pueblo como 
el primer día que llegamos. Pero 
nuestro reclamo es un grito para 
poder solucionar una cuestión que 
consideramos peligrosa en la zona 
donde vivimos.
Vivimos en Passeig del Progrés y 
lo que a continuación exponemos 
es la situación en la que vivimos 
a diario. Nuestra calle es de doble 
sentido, hasta ahí ningún pro-
blema; el problema surge tanto 
cuando vas como peatón o como 
conductor; cuando quieres cruzar 

la calle tienes que ponerte casi en 
medio de la carretera para poder 
ver si vienen coches, porque los 
coches estacionados no te dejan 
buena visibilidad, pero ocurre lo 
mismo cuando eres tú el que con-
duce, no puedes ver si hay gente 
para cruzar y es entonces cuando 
el peatón se te echa encima del 
coche. Además cuando tienes que 
incorporarte desde una de las 
calles adyacentes (C/ Barcelona) 
tienes que sacar prácticamente 
todo el morro del coche para ver 
por donde vienen los vehículos que 
circulan por dicha calle. 
Pero esta situación no es que pue-
da ser peligrosa si no que lo es, 
imagínense lo que puede suponer 
que hayan vehículos que circulan a 
más de 50 km/h sin respetar pasos 
de peatones ni posibles incorpora-
ciones de otros vehículos a la vía. 
Es por esto que nos remitimos a 
vuestro periódico mensual para po-
nerlo en conocimiento de aquellos 
que puedan atajar el problema de 
alguna forma. 
Nosotros como usuarios de la 
vía consideramos que una de las 
posibles soluciones sería poner 
“espejos” en algunas esquinas y 
badenes en toda la calle, como 
los hay en otras calles del pueblo, 
véase el ejemplo en la entrada del 
pueblo.
Y para concluir esta denuncia nos 
gustaría disculparnos por si no es 
el camino correcto dirigirnos a us-
tedes pero quizás publicando esta 
situación la pueda leer alguna 

autoridad competente que tenga 
la potestad de atajar el problema. 
Gracias por su atención.
Montse P.

Custus Ignis
Els diables van celebrar el seu 15è 
aniversari, el passat 15 de setem-
bre amb un correfoc pels carrers 
del casc antic i un concert a la plaça 
de les Fonts. La festa va ser molt 
concorreguda, però una veïna del 

barri (Montse C.) va enviar aquesta 
foto del dia després dels actes i es 
va queixar per que segons ella “van 
deixar la plaça plena de escombra-
ries i porqueria”.

Problema
En la calle Colón esquina Arq. Ros 
tenemos unos contenedores de re-
ciclaje de vidrio, papel y envases, 
lo cual se transforman en verda-
deros “estercoleros” teniendo que 
soportar malos olores, moscas y 
malas vistas, por mal uso de los 
mismos, ya que pagamos un buen 
dinero por los servicios, tendremos 
derecho a que se realicen correc-
tamente a diario y no se demoren 
una semana como ahora, teniendo 
que tener las ventanas cerradas 
con el calor que hace. No podemos 
decir nada a los infractores por te-
ner discordias y enfrentamientos 
con los mismos. Hemos llamado 
a la Policía local varias veces este 
pasado verano, pero en concreto 
el día 7 de setiembre han venido a 
tomar fotos del desastre y dieron 
informe a la empresa de recogida 
de residuos. Hasta la fecha segui-
mos sin solución al problema, por 
lo que ruego que las autoridades 

Jordi Monton

Jordi Monton
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correspondientes se hagan cargo 
del asunto.
Juana Barea

La Passió
Un grup de col·laboradors i simpa-
titzants de La Passió d’Olesa hem 
viatjat a Hongria aquest setembre, 
i amb aquest ja són vuit els viat-
ges que s’han fet a diferents llocs 
d’Europa. Malgrat que el temps de 
pluja ens ha acompanyat durant 
tot el viatge, el bon humor, la bona 
entesa del grup, la bellesa de les 
ciutats, la professionalitat dels gui-
es i la cordialitat dels hongaresos 
han fet que de tot plegat en resulti 
una experiència inoblidable.
Lluïsa Corsà

CEIP Olesa
Ha quedat resolt el problema del 
CEIP Olesa que a l’inici del curs 
escolar ha estat de domini públic. 
Cinc nens i nenes deixaran de ser 
alumnes del quart CEIP. Després 

de la reunió mantinguda divendres 
amb els màxims responsables 
dels Serveis Territorials, el di-
rector Jaume Graells, el secretari 
Francesc Castañar i la inspectora 
de zona Assumpta Bargalló, hem 
decidit fermament canviar de cen-
tre escolar. Malgrat les reiterades 
peticions del director perquè ens 
quedem, la gravetat dels fets 
ocorreguts ens obliga a realitzar 
aquest èxode tant difícil i dolorós 
per a tots nosaltres; dolorós per-
què, un cop més, el que marxa 
no és el botxí sinó la víctima, els 
nostres fills.
La perversitat del sistema ha tornat 
a vèncer i el pitjor de tot és que ho 
ha fet davant dels ulls impassibles 
de tots els sectors que ho haurien 
d’haver evitat: el departament 
d’Educació, l’Ajuntament d’Olesa, 
el Consell Escolar, l’AMPA i totes 
les famílies que han preferit mirar 
cap a un altre lloc. D’això se’n diu 
COVARDIA!
Tot i la dita “una retirada a temps 
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és una victòria” ens queda el re-
gust de boca de no haver aconse-
guit que l’escola es pugui convertir 
en un futur en una de les millors 
d’Olesa. Tenim el convenciment, i 
per això ho hem denunciat públi-
cament amb valentia, que el cap 
visible de qualsevol institució, 
associació o organització ha de 
ser una persona digna d’ostentar 
aquest càrrec. No és possible que 
la direcció d’una escola pública 
d’infantil i primària, on els nostres 
fills s’han de desenvolupar com a 
persones, recaigui en una individu 
sense valors ètics ni morals.
Després de dos anys al capdavant 
de la direcció del centre, de l’únic 
que es pot sentir orgullosa la di-
rectora del CEIP Olesa és d’haver 
renovat el personal del centre i 
de disposar de places vacants. 
Com les paraules tenen el poder 
de transformar i, molt sovint, de 
manipular la realitat, recorrerem a 
les matemàtiques. Aquests són els 
resultats: aquest curs 2007/2008, 
l’escola compta amb tres noves 
professores, després que les dues 
tutores del curs passat demanessin 

canvi de centre; s’ha renovat tot 
l’equip de monitores del menjador, 
després que dues rescindissin el 
contracte amb l’empresa de cà-
tering i l’altra demanés canvi de 
centre; la nova junta de l’AMPA 
es tornarà a constituir amb nous 
membres, deixant al seu darrera 
la dimissió de 5; i el més impor-
tant, 10 nens i nenes de famílies 
denunciants comencen el nou curs 
escolaritzats a d’altres centres.
Ara només ens queda la gratificació 
i el consol de pensar que el llegat 
que hem deixat a l’escola serà re-
collit per tots els pares i les mares 
honestos, que sabran vetllar pel 
benestar i la bona educació dels 
seus fills. Us encoratgem!
Susanna Yáñez Pino
http://ceipolesa.bloc.cat

Les cartes per a aquesta secció no han 
de ser superiors a 20 ratlles, i han de sig-
nar-se amb el nom i cognom de l’autor. El 
periòdic no es fa responsable del contingut 
de les cartes i es reserva el dret de publi-
car-les i resumir-les si és necessari. S’han 
de adreçar al tel/fax: 93 772 94 36, a/e: 
periodic08640@hotmail.com

Jordi Monton
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La columna de l'Ivan
Les bicicletes ja no són ni per a l’estiu

Segons la nova normativa municipal de Barcelona, des d’ara els ciclistes estarem condemnats a compartir espais amb els cotxes, les motos i els camions, sense 
oblidar els taxistes, els pizzers i altres subfaunes motoritzades. És una normativa molt justa; com tothom sap, les bicis i els camions estan en igualtat de con-
dicions... vés a saber què pot passar si atropello el camió de les escombraries amb la meva mountain bike.
De fet, vull explicar-vos un cas curiós. Per qüestions que ara no vénen al cas, he viatjat per uns quants països europeus i m’he fixat que en la majoria la gent 
utilitza les bicicletes com un mitjà de transport, i no solament per a fer esport o sortir el diumenge amb una excusa perfecta per fer l’esmorzar. Una de les coses 
que s’utilitza molt són els remolcs per a transportar nens.
Doncs bé, com us deia, la gent integra la bici en la seva vida quotidiana, la fan servir per anar a treballar o comprar i jo no vaig voler ser diferent. Un cop aquí a 
Catalunya vaig començar a buscar el maleït remolc fins que el vaig trobar. Me’n demanaven 450 €, un luxe tenint en compte que allà el porta tothom, des d’un 
metge fins a un peó. Bé, la veritat és que el vaig comprar a Alemanya per 90 €, avantatges de la globalització.
Quina sorpresa vaig tenir quan explicant-ho a un venedor de bicicletes em comentà que aquests remolcs estan prohibits a tot Espanya. No m’ho vaig creure i he 
investigat fins a trobar que, efectivament, en el Reglamento general de circulación del 2004, en l’apartat de transport de nens, s’indica que està permès portar 
nens i nenes de fins a set anys en una cadira addicional sempre que sigui homologada i la persona que porti la bici, major d’edat. I en el cas dels remolcs com el 
de la foto, el Reglament assenyala que només estan permesos per transportar mercaderies, però no per portar persones i que només les ordenances municipals 
ho poden canviar.
Sembla irònic, però es veu que Espanya és l’únic país de la Unió Europea que prohibeix aquests remolcs i també és 
l’únic país que obliga a portar casc els ciclistes.
Però ara, a la nova ordenança municipal de Barcelona, veig sorprès que sí que es pot anar en remolc per allà, però 
només per Barcelona, no així per Sant Boi ni per Badalona i, menys encara, per Olesa.
Davant d’aquests fets tan transcendentals, que suposo que a la gran majoria de vostès els importa summament, 
jo em pregunto:
Quan aconseguirem que els carrers d’Olesa estiguin nets?
Quan aconseguirem que les cruïlles dels carrers més transitats estiguin elevades?
Quan s’obrirà el pas al carrer Alfons Sala?
Quan l’Equip del Govern demostrarà que la pujada descarada de sou és merescuda?
Per què els ho pregunto això?, doncs perquè si aquests i altres temes que ens toquen a tots de més a prop són 
incapaços de solucionar-los, com han de ser capaços d’ajudar quatre folls que anem en bici? 
Gràcies.
Ivan Carreira
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En Petit Comité
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Què estan fent ara...
els regidor del darrer equip de govern? 
Bona pregunta. Josep Lluís Amador 
esta incorporat com a vicepresident 
a la Federació Catalana d’Esports per 
Discapacitats Físics. Diu que “tenia 
clar, i feia molt de temps que no se-
guiria com a regidor a l’Ajuntament, -la 
política no era el meu món-.” Després 
de les municipals, m’he he dedicat de 
ple al treball de la Federació i als 18 
esports dels discapacitats qui hi ha dins 
d’aquesta Federació Catalana”.
Paquita Ballès ha posat en ordre mol-
tes coses a casa seva després de molts 
mesos de molta feina. Ara “faig d’àvia, 
ajudo a la meva filla i m’he apuntat 
al curs bàsic de català. També vull 
reprendre el voluntariat amb els nens 
d’Oncologia de l’hospital Sant Joan de 
Déu, col·laboro amb Ariadna i amb La 
Passió i m’he apuntat al Club de lectura 
de novel·la negra en la Biblioteca”. 
Josep “Pitu” Dolader té diversos pro-
jectes en ment i després de set anys 
dedicat a la política local, ara es plan-
teja un projecte nou de vida. Encara 
no té clar que farà, encara que no 
descarta en un o dos anys tornar a 
la política. Mentrestant té intencions 
de col·laborar amb alguna entitat o 
agrupació per a estar al dia del que 
passa al poble.
El ex-regidor d’Hisenda, Antonio Mo-
lina segueix treballant en l’empresa 
química on ho feia abans d’entrar al 
govern local, ha reprès els estudis 
d’Empresarials a la UOC, ha tornat a 
dedicar-se a la lectura i admet que ara 
“puc tenir vida personal, dedicar-me 
als meus amics i recuperar-me com 
persona”. 
Per la seva banda el ex-regidor de Cul-
tura, Tomás Sánchez està actualment 
a l’atur i recuperant-se d’un accident, 
pel que començarà a buscar feina a 
partir de desembre.
Finalment, l’ex-alcalde Joan Rota està 
analitzant diferents propostes de tre-
ball. 

Ajuntament
En una entrevista amb aquest periòdic, 
l’alcalde Jaume Monné ha fet un balanç 
dels primers tres mesos de govern. Va 
reconèixer que la situació econòmica 
del Ajuntament és bona, perquè té ex-
cedents de tresoreria, encara que no 
hagin quedat romanents de l’exercici 
anterior. Pel que fa a la pujada de sous, 
Monné va aclarir que “s’ha aprovat en 
ple, seguint les recomanacions de 
l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya” 

que emmarquen els sous dels regidors 
a partir del nombre d’habitants de cada 
població, i que els ajustaments dels 
sous es troben dintre del marc dels 
suggeriments d’aquestes entitats. 
L’alcalde també va ressaltar que s’està 
fent un gran esforç per no contractar 
personal extern, encara que faci falta, 
i que estan redistribuint al personal 
intern per a assolir una major eficàcia 
a la feina. Monné va insistir que a poc a 
poc es veurà el treball d’aquesta gestió 
de govern, que s’està treballant molt 
i “posant en ordre la casa” i que el 
gran desafiament per al proper any és 
“reconduir tots els temes urbanístics, 
tant a nivell industrial com urbà”. Pel 
que fa a les ordenances i el pressupost 
del pròxim any, l’equip de govern pre-
tén que estiguin aprovats abans que 
acabi l’any. 

Situació
Senyor Director del periòdic 08640: En 
plau recolzar totalment les tres cartes 
publicades en el número 32 (setembre) 
amb els titulars “Pobre Alcalde”, “Plor 
per Olesa” i “Els racons de la vergonya” 
de la columna de l’Ivan”.
L’escrit de “Pobre alcalde” es una radio-
grafia fidel amb detall de la situació de 
deteriorament creixent en que es troba 
Olesa. Dins la seva exposició de fets hi 
ha el comentari sobre el carrer Alfons 
Sala, que a banda d’estar d’acord amb 
l’exposat, jo pregunto; qui va fer las 
recepcions parcials d’aquesta obra i 
va autoritzar els corresponents pa-

gaments?
I en quan al tema del sou del nostre 
“estimadíssim” Alcalde, con l’anomena 
l’autor de la carta, aquí si que ha posat 
el dit a la “llaga”, dons son molts ole-
sans i olesanes que no estan d’acord i 
critiquen sense embuts aquest sou de 
75.000 € (12.478.950 pessetes) que 
és 30.000 € (4.991.580 pessetes) més 
que el sou de l’Alcalde anterior, més la 
despesa de cotització a la Seguretat 
Social, detall que al nostre autor li ha 
passat per alt, i que grava un 32% tots 
els sous fins a 3.000 €.
I la pregunta al carrer és: si no tenim 
diners per arreglar els carrers, las mal-
meses aceres plenes de desnivells amb 
rajoles trencades, de diferents dibuixos 
i color, voreres trencades, en una pa-
raula, millorar l’aspecte d’envelliment 
que te Olesa, i per fer qualsevol in-
versió en el poble s’ha de recorre a 
crèdits que generen més despesa per 
interessos, i s’assignen aquests sous, 
quina és la solució, més impostos?
Aquesta manca de sensibilitat i pru-
dència els hauria de fer reflexionar i 
valorar amb quins ulls han de veure 
aquests sous, famílies que paguen els 
seus impostos, que tenen uns ingres-
sos baixos i que tenen dificultats per 
arribar a final de més, i saber de pas-
sada, que la 1ª Tinent d’Alcalde, que 
s’ha presentat voluntàriament a les 
eleccions, sense que ningú l’obligués, 
ha renunciat a la paga de la seva jubi-
lació per fer més carregoses les arques 
municipals.

En aquesta bona olesana que signa 
l’article “Plor per Olesa” li vull dir que 
aquest plor per totes les coses que de-
núncia, ha estat compartit per molts 
olesans i olesanes que han vist com de 
forma continuada van desapareixent 
tots els signes i paratges de la nostre 
identitat per convertir el nostre poble, 
aquest poble que estimem en un poble 
de pedra, per un creixement desme-
surat, en benefici de qui, com vostè 
es pregunta. Entenc i comparteixo la 
seva indignació al plantejar que no hi 
ha diners per arreglar els carrers ni 
les importants mancances que arros-
seguem, i serveis que no tenim com 
és el Tanatori, però que si hi hagi el 
diner que no tenim, per pagar el sou, 
utilitzant les seves paraules, astronò-
mic de l’equip de govern. Els estudis 
benvolguda olesana, son importants, 
però el sentit comú és necessari, i la 
sensibilitat que vostè ha demostrat, 
una virtut.
No puc fer més extensiva aquesta 
carta per limitació d’espai, però no la 
vull acabar sense dir a l’Ivan que al 
contingut del seu escrit, possiblement 
no hi podria afegir ni una coma. 
Arseni Martells 
DNI: 36768024-V

Mort

El dijous 13 de setembre, i des-
prés d’una llarga malaltia, va morir 
Francesc Soler i Bayona, regidor 
de Convergència i Unió (CiU) a 
l’Ajuntament d’Esparreguera, actual-
ment a l’oposició. Els funerals es van 
fer el dissabte 15 de setembre, a les 
10.30 h, a l’església de Santa Eulàlia 
d’Esparreguera.
En Quico Soler, originari d’Olesa, havia 
estat professor a l’IES El Cairat i regi-
dor durant dotze anys. La legislatura 
passada s’havia fet càrrec de les àrees 
d’Hisenda i Urbanisme en el govern 
tripartit format per l’Entesa, CiU i 
ERC. Els seus companys de consistori 
el recorden com una persona íntegra, 
rigorosa i honesta, que va tenir la difícil 
missió, entre d’altres, de dur a terme la 
revisió del Pla d’Ordenació Urbana Mu-
nicipal (POUM), l’instrument de gestió 
del territori per als propers anys.   
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L’agenda d'octubre
Dilluns 1
Últim dia per presentar les poesies pel 13è 
Concurs de Poesia, organitzat per l’Associ-
ació Voluntaris d’Olesa.

Dimarts 2
Curs de formació, organitzat per l’Associació 
de Voluntaris d’Olesa. A les 17.30 h. a la 
Casa de Cultura.

Cloenda del Taller de Musicoteràpia de l’As-
sociació Voluntaris d’Olesa. A la Casa de 
Cultura, a les 17.30 h.

Divendres 5
Conferència “La pèrdua de la memòria: 
demències, Alzheimer...”. A les 20.30 h., a 
la UEC, c/Vall d’Aran s/n.

Conferència: Caçadors de bolets, a càrrec 
d’Enric Gràcia. Des de l’exitós programa 
de TV3 Enric Gràcia ens ofereix una ame-
na xerrada sobre el món dels bolets. Els 
caçadors de bolets recorren els boscos del 
país buscant el rovelló, els rossinyols, els 
fredolics, els camagrocs, les llenegues, els 
peus de rata, les llores,... i, si les pluges 
de finals d’estiu ens garanteixen la cacera. 
A les 19 h. a la Biblioteca.

Dissabte 6
Festival de tardor a la Residència Can Co-
melles d’Esparreguera, a les 17 h. Organit-
zat per l’Associació Voluntaris d’Olesa.

Inici del curset infantil. A la UEC, de 11 a 
12.30 h.

Diumenge 7
XVII Caminada Joan Subiranas (rodalies 
d’Olesa i Esparreguera). A les 8 h., sortida 
des de la UEC, c/Vall d´Aran s/n.

XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa.“La lli-
có” d’Eugène Ionesc, pel grup Punt i seguit 
teatre (Terrassa)

Dijous 11
Hora del conte. El nen del llac, amb Dinsdun-
gat Animació. A les 18 h. a la Biblioteca.

Divendres 12
Obra de Teatre “Els Hereus”, organitzat per 
La Passió amb la col·laboració de la Regido-
ria de Cultura. A les 19 h., a La Passió.

XVI Trobada d’Esbarts Infantils. A la plaça de 
la Sardana, a les 12 h. Organitza: UEC.

Dissabte 13
Curset infantil de teatre a la UEC. De 11 a 
12.30 h.

Diumenge 14
XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa. “El flo-
rido pensil” d’Andrés Sopena, pel grup Abra-
xas del Foment Martinenc (Barcelona).

Dilluns 15
Inauguració de l’exposició Dispositiu Tran-
sició Escola-Treball, organitzat pel Depar-
tament de Promoció Econòmica de l’Ajun-
tament. Fins el diumenge 21, a la Casa de 
Cultura.

Dimarts 16
Trobada Dispositiu Transició Escola-Treball, 
organitzada pel Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament. A les 10 h. a la 
Casa de Cultura. Fins el divendres 19.

Dimecres 17
Xerrada sobre l’Estatut del treballador autò-
nom, organitzada pel Promoció Econòmica. 
A la Casa de Cultura, a les 15.30 h.

Divendres 19
Club de lectura general: “Les filles de 
Hanna”, de Marianne Frediksson. A la Bibli-
oteca, a les 18.45 h.

Xerrada “Bolongs”, a càrrec de Joaquim 
Montoriol. A les 21 h., a la UEC.

Dissabte 20
Festival del Dia Internacional del càncer 
de mama, organitzat per Ariadna, i amb la 
col·laboració d’entitats d’Olesa. A les 18.30 
h. a La Passió.

Inauguració de la XI Exposició de pintors 
olesans: petit, mig i gran format. A les 19 
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h. a la Casa de Cultura. Organitza: Fundació 
Escola Municipal d’Arts i Oficis.

Curset infantil de teatre a la UEC. De 11 a 
12.30 h.

Diumenge 21
XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa. “Refu-
giats” de Sergi Pompermayer, pel grup Cul-
i-seu, Societat coral l’Estrella (Manresa).

Dilluns 22
Inici de la Setmana de l’Associació de Vo-
luntaris.
Exposició de manualitats dels voluntaris, a 
la Casa de Cultura.
Videofòrum: D’on ve i on va Olesa. A la Casa 
de Cultura, a les 17 h.

Dimarts 23
Taula rodona “La llei de dependència i la 
gent gran”, amb Ramon Nicolau i Nos, pre-
sident del Consell Municipal del Districte 
de Gràcia de Barcelona i representant de 
l’Ajuntament de Barcelona de la Xarxa Local 
per a la Diversitat i la Ciutadania. A la Casa 

de Cultura, a les 17 h. Organitza: Associació 
Voluntaris d’Olesa.
Dimecres 24
Audició de cant coral, amb Coral Record de 
l’Associació Voluntaris d’Olesa. A la Casa de 
Cultura, a les 17 h.

Dijous 25
Taller de manualitats amb Elvira Cassi. A 
la Casa de Cultura, a les 17 h. Organitza: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Divendres 26
Entrega de premis del 13è Concurs de Poe-
sia de l’Associació  Voluntaris d’Olesa. A la 
Casa de Cultura, a les 17 h.

Divendres 26
Curset infantil de teatre a la UEC. De 11 a 
12.30 h.

Dissabte 27
Cloenda de la setmana de l’Associació Vo-
luntaris d’Olesa. Festival de tardor a la Re-
sidència Santa Oliva d’Olesa. A les 17 h.
Curset infantil de teatre a la UEC. De 11 a 

12.30 h.

Diumenge 28
Teatre Xarxa “Paff, el drac màgic”. A La 
Passió.

XXIII Concurs de teatre Vila d’Olesa. “Aigües 
encantades” de Joan Puig Ferreter, pel grup 
Inestable Ceretana de Teatre (Puigcerdà).

Dimarts 30
Taller adolescència, a càrrec de Pau Martínez 
Farrero, psicòleg del Centre Mèdic Integral. 
Cal inscripció prèvia. A les 18.30 h., a la 
Biblioteca.

Dimecres 31
Gran Festa de la Castanyada amb l’or-
questra Mitjanit, per celebrar els 25 anys 
d’Olesa Ràdio. A la pista exterior del Pave-
lló Salvador Boada, amb entrada gratuïta. 
Organitzen: Olesa Ràdio i les regidories de 
Festes i de Joventut.

2ª Mostra Butaka de Teatre Jove
Dijous 4
Espectacle pels Instituts d’Olesa: “Tap olé” (companyia Tap Olé). A les 12 h., a La Passió.

Divendres 5
Trobada pobles, associacions i administracions sobre la programació de teatre jove BUTAKA. 
Debat: El jove com a nou públic i la necessitat de donar-hi resposta. A les 10 h., al teatre El 
Casal. 

Espectacle de música amb Txalaria de Txala. A les 22 h., a La Passió.

Espectacle de música amb Jazz it up d’Ivanow Jazz Group. A les 23.45 h., al teatre El Casal.

Dissabte 6
Trobada de productors, companyies i pobles que programen BUTAKA. A les 10 h., a La Pas-
sió.

Espectacle de carrer, “Circ comeback” de los 2Play. A les 12 h., a la plaça de l’Oli.

Espectacle del Col·legi de Teatre de Barcelona: “Dolça res” de Vincles Teatre. A les 13 h., al 
teatre El Casal.

Col·loqui café amb joves. A les 16 h., a la sala Polivalent d’El Casal.

“Maniàtics de maduixa creacions”, a les 17.30 h., a La Passió.

Teatre de carrer, cercavila. “Rum-rum” per Trasto karts de Xip Xap. A les 18.30 h., a la plaça 
de la Sardana.

Espectacle de carrer, circ: “The flamingos” de los Herrerita. A les 19 h., a la plaça de l’Oli.

“El chou!”, de Plom teatre, a les 22 h., a La Passió.

Sessió golfa, clown, espectacle jove de Marcel Gros “Tragicomèdia”. A les 23.45 h., al teatre 
El Casal.

Diumenge 7
Espectacle de carrer “Deados” d’Andreti i sopapo. A les 12.20 h., a la plaça de l’Oli.

Espectacle de màgia “Secrets” de Mag Lari. A les 13 h., a La Passió.
08640

08640
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Esport olesà
Olesa-Espanyol
El RCD Espanyol ha arribat a un acord 
amb el CB Olesa per patrocinar al seu 
equip femení de bàsquet durant les 
tres properes temporades. El passat 
18 de setembre, al saló de plens de 
l’Ajuntament es va fer l’acte de pre-
sentació d’aquest patrocini que ha 
comptat amb la presència del Direc-
tor General Executiu de l’Espanyol, 
Pedro Tomás, la secretària general de 
l’Esport de la Generalitat, Anna Pruna, 
l’alcalde d’Olesa, Jaume Monné, el pre-
sident del CB Olesa, Jaume Sanmartí, 

el president de la Federació Catalana 
de Bàsquet, Enric Piquet, el director de 
Màrqueting del RCD Espanyol, Adolfo 
Bara, i les jugadores de l’equip CB 
Olesa, Sandra Gallego i Hel·lena Boa-
da, que han estat les encarregades de 
presentar les samarretes amb les quals 
jugaran la competició oficial i que du 
estampat el lema de la campanya de 
renovació: Volem!

Bàsquet femení
Aquesta és l’agenda del CB Olesa-Es-
panyol per l’octubre. Diumenge 14, CB 
Olesa-Ibiza, a les 12 h. (amistós); dis-
sabte 20, final Lliga Catalana de Liga 
Femenina, Sedis Cadí-CB Olesa, a la 
Seu d’Urgell, a les 16.30 h.; dissabte 
27, primer partit de la Lliga, CB Olesa-
León, a les 20 h.

Força
La selecció catalana dirigida per Josep 
Camats de Powerlifting adaptat va anar 
a Oviedo a l’última jornada del Cam-
pionat d’Espanya. Montserrat Alcoba 
(seleccionada per els jocs paralimpics 
de Pequin) va fer marca personal amb 
67.5 kg. millorant el seu registre del 
juny amb 5 kg i va quedar campiona 
d’Espanya. Jordi Canyadilla va fer els 
tres intents nuls però va quedar també 
campió d’Espanya. El aixecador Javier 
Lafuente va fer marca personal amb 
115 kg. i també va guanyar la seva 
categoria. El manresà Abdul Serigne va 
aixecar 120 kg., però va fer un intent 
amb 137,5 kg que va aixecar però fou 
nul per una mala tècnica.

Atletisme
Siete atletas olesanos participaron el 
pasado domingo 16 de setiembre en la 
triatló de Vilanova i la Geltrú puntuable 
para el Campeonato de Cataluña. Se 
destacó Antonio Pareja, absolutamen-
te recuperado, que quedó primero y 
consiguió ser subcampeón de Cataluña 
en la categoría Veteranos II. Mientras 
tanto en el Aquatlón de Badalona, 
disputado el 13 de setiembre, Pareja 
subió al podio y se coronó subcam-
peón de Cataluña en la categoría de 
50 a 54 años, mientras que Antonio 
Lombardo fue quinto (40 a  44 años) 

Empreses i serveis
Àmbit
En el marc del seu 25º aniversari 
Àmbit va organitzar una xerrada el 
passat divendres 22 a Ca’n Amat, 
amb l’assistència d’un centenar de 
persones. El principal orador va ser 
Gonzalo Bernardos, professor de la 
UB i director del Director del Màster 
en Creació, Gestió i Desenvolupa-
ment de Franquícies. Sota el títol de 
“Com invertir en el mercat immobi-
liari” Bernardos va pronosticar que 
“en aquesta etapa d’increïble so-
breoferta, hauríem de plantar cara 

a importants canvis” i aconsella als 
promotors “apostar per la protecció 
oficial, baixar el preu de l’habitatge 
i no comprar més sòl”. L’especialista 
va recomanar Portugal i Alemanya a 
Europa i Panamà i República Domini-
cana a Llatinoamèrica com llocs per 
a invertir i va advertir que les immo-
biliàries han d’ajustar-se al desig de 
la demanda i veure al sector com un 
negoci global. Finalment, Bernardos 
va indicar que les immobiliàries han 
de canviar el model de gestió i es-
pecialitzar-se en altres negocis com 

l’administració de finques, lloguers i 
tramitació d’hipoteques. 

Inauguración
El próximo lunes 8 de octubre abre 
sus puertas una nueva panadería/
pastelería con degustación. Se llama 
“La vella tahona” y está ubicada en 
la calle Alfons Sala, al lado de la 
plaça de les Fonts.

Nohek
El centre de teràpies Nohek incor-
pora nous serveis que ja estan a 
vostre disposició. El centre ara fa fo-
todepilació, tractaments anti-acné, 
fotorejuveniment, tractaments 
antimanchas i despigmentació de 
la pell.

Tallers de manualitats
Aquest mes, Geniart organitza ta-
llers infantils i per adults, de manua-
litats i de dibuix i pintura. Informes i 
inscripció al tel: 93 778 5902.

Puericultura
Kitiara es el nombre de una nueva 
tienda dedicada a la puericultura en 
Los Closos. Aquí encontrarán mue-
bles, juguetes, ropa, cochecitos y 
complementos. Está en la calle Lluís 
Puigjaner, 101, local 1, tel: 93 546 
6057, 655 913 209.

Hierbas medicinales
La segunda semana de octubre 
comenzará a dictarse el taller de 
hierbas medicinales en la Asociación 
de vecinos de La Central-Olivera. 
Inscripción e información al local 
social, Metge Carreras esq. Benet 
Margarit.

Nous horaris
La Biblioteca popular Santa Oliva 
amplia els seus horaris obrint els 
matins del dimarts de 10 a 13 h. 
Així l’horari d’octubre a maig serà: 
matins: dimarts, dijous i dissabte 
de 10 a 13 h.; tardes: de dilluns a 
divendres de 15 a 20 h.

Cursos
L’Associació Dones i Progrés comien-
za sus cursos de octubre: Serveis 
d’assesorament en temes de salut, 
Punt de mitjà i costura, tall i confec-
ció, Punt de creu i ganxet, Puntes 
de coixí (bolillos), Dibuix i pintura 
(diferents tècniques), Ioga i tallers 
esporàdics de manualitats. Está 
abierta la inscripción en Mallorca, 
6, lunes de 10 a 12 h. y de 15 a 17 
h. y los miércoles de 10 a 12 h., tel: 
93 778 5938.

y Joammi Rivera, quedó 21º en la de 
30 a 34 años.

Tennis taula
El nou jugador del Bombons Blasi 
T.T.OLESA Oriol Monzó s’ha proclamat 
vencedor del prestigiós torneig de 24 
hores cel·lebrat a Madrid, després de 
derrotar al actual campió, Chema Al-
cántara. Monzó és l’actual campió de 
Catalunya i d’Espanya de dobles fent 
parella amb l’altre nou fitxatge del club 
olesà, Marc Duran.

Jordi Monton
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La pubilla
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Des de que vam començar amb aquesta secció, moltes joves s’han deixat retratar per el periòdic. 
En aquestes pàgines, un homenatge a totes les pubilles d’Olesa!

Olga Magdaleno Lorente - Octubre 2005
Helena Boada - Novembre 2005
Dèlia Almirall Vilà – Desembre 2005
Gemma Simón Bautista – Gener 2006
Anna Bobé Guillamón – Febrer 2006
Miriam Prats Murcia – Març 2006
Sara Ramírez Flores – Abril 2006
Núria Cicuendez Bas – Maig 2006
Ester Haro – Juny 2006
Coral García Arco – Juliol 2006
Raquel Rodríguez Márquez – Setembre 2006

Lucía Lupachini - Octubre 2006
Cristina Jané - Novembre 2006
Pilar Paniello Rodríguez – Desembre 2006
Lídia Martín Pascual – Gener 2007
Ana Cano – Febrer 2007
Raquel Garrido – Març 2007
Georgina Calvet Pedros – Maig 2007
Susana Morales Contreiras – Juny 2007
Nayara Cruz – Juliol 2007
Juana Flores Martínez – Setembre 2007

Jordi Monton
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Guaita!

Jordi Monton

L’altra dia vaig anar a visitar un amic que viu al casc antic, a la zona del porxo de Santa Oliva. Allí em 
trobo amb tres carrers que comencen o acaben segons se’ls miri: el carrer Garraf, el de Santa Oliva i 
Creu Reial. Tots tres tenen les seves indicacions, però sembla que solo n’hi ha dos carrers. Llavors miro 
el parc de Santa Oliva, molt maco per això, i torno a mirar els cartels dels carrers. El carrer Garraf i 
Creu Reial són els mateixos? Finalment, trobo la resposta, trobo la casa del meu amic, però si no teniu 
res que fer un diumenge a la tarda, pugeu i comproveu-lo.

Classificats
Treball
Instal·lador/ora de línies de telecomunicacions , 
especialitzat en xarxes de veu, dades, TV al domicili de 
l’empresa usuària; empleats/des de serveis administra-
tius i recepció en general; carregador/ora de magatzem 
(mosso); treballadors/ores de les arts gràfiques per por-
tar maquinaria del sector arts gràfiques Offset 4 colors o 
guillotina màquina de troquelar; ajudant de magatzem; 
animador/ora de grup (monitor/ora), tallerista per a ta-
ller de lectura de gent gran. Departament de Promoció 
Econòmica, c/ Salvador Casas, 28-32 (l’Era), de dilluns 
a divendres de 9.30 a 13 h i dijous a la tarda de 16 a 19 
h.

Empleat/da de comptabilitat, en general per portar la 
comptabilitat d’una empresa i tasques administratives en 
general; electricista de cases e indústria; mosso o dona 
de neteja; ajustador/ora muntador/ora de maquinària; 
torner/era (talla de metalls); mosso o dona de neteja 
per oficines. Departament de Promoció Econòmica, c/ 
Salvador Casas, 28-32 (l’Era), de dilluns a divendres de 
9.30 a 13 h i dijous a la tarda de 16 a 19 h.
 
Diversos
Se necesita chicas/chicos para repartir folletos, revistas, 
periódicos, etc. Zonas: Olesa y Esparreguera. Contactar 
al tel: 690 283 852.

Se vende piso de 100 m2. en planta baja, recién refor-
mado. Tel: 607 641 234.

Es traspassa la botiga Utòpic, situada a l’avinguda 
Francesc Macià, 76. Interessats, trucar al tel: 93 778 
1939.

Se traspasa bar-restaurante. Tel: 665 268 031, 653 586 
146.

Se traspasa tienda en pleno rendimiento. Tel: 628 523 
191.

S’ofereix cangur per a nens petits. Interessats, trucar al 
tel: 699 174 124.

Se venden tres toldos seminuevos plegables, con brazos 
y herraje en aluminio. Medidas 300 x 170 (2) y 550 x 
170. Lona en color azul y listas en verde. Actualmente 
en uso. Muy buen precio. c/Rambla de Catalunya 40/42, 
tel 93 778 4245, 93 778 0944.

Chica de 27 años da clases particulares de “Inicio a la 
Informática”, para todas las edades. Tel: 677 707 919.

Vendo plaza de pàrking, zona la Rambla. Tel.: 667 750 
010. 

Venc cavall molt noble de 14 anys, color blanc. Preu 
(aprox.): 1.500 euros. Contacteu amb l’Anna al tel.: 
617 022 982.

Vendo piso en el centro de Olesa, 4 habitaciones, amplio 
salón, balcón, todo reforma-
do. Precio: 42.500.000 pe-
setas. Tel: 93 775 7918.

Es ven bicicleta estàtica amb 
control digital, en bon estat. 
Preu: 90 euros. Contacteu 
amb la Montse, al tel. 654 
229 367.

Es ven: portabebè (pas-
seig i cotxe) i cotxet Jané, 
banyera per a bebè fins a 

un any, gandula i escalfabiberons, models any 2005. 
També possibilitat de vendre bressol de viatge i cadira 
per al cotxe. Interessats contacteu amb la Isabel al tel.: 
606 078 433.

Vendo piso en la zona de Sant Bernat, 3 habitaciones, 
baño, balcón, todo exterior, parquet, bomba de calor. 
Agencias abstenerse. Precio: 34 millones de pesetas. 
Contactar a: Sergio, al tel: 650 521 476.

Vendo piso en La Central, amueblado, aire acondicionado, 
bomba de calor, tres habitaciones, un baño, cocina. Inme-
jorable. Tel: 666 602 173. Preu: 37.500.000 pessetes.

Es traspassa bar-restaurant molt cèntric, en ple funcio-
nament, condicions immillorables. Tel: 93 778 5799.

Venc televisor Samsung gran seminou. Contactar amb 
Mat al tel: 93 778 1640.

Els anuncis d’aquesta secció són gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a periodic08640@hotmail.com 
o al tel./fax: 93 772 94 36.

08640
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Qüestionari Proust

08640

Porta 42 anys al capdavant de diferents 
classes i 35 a l’escola Daina-Isard. És 
una de les mestres més estimades i re-
cordades d’Olesa i l’educació és la seva 
passió per sobre totes les coses. Joana 
Ribot Alcanyís té 63 anys, va néixer a 
Estoll-Fontanals de Cerdanya (Girona) 
i fa 39 anys que viu al poble. És la més 
petita de quatre germans, està casada 
i no té fills. L’inici del cicle lectiu ens 
ha semblat el moment apropiat per a 
retratar aquesta treballadora de l’aula i 
de l’ensenyament. 

Quin és el defecte propi que deplora 
més?
L’exigència amb mi i amb els altres.

Quin és el defecte que deplora més 
en els altres?
Aquestes persones que creuen que ho 
saben tot, que creuen ser les millors.

Com li agradaria morir?
A un lloc tranquil i dignament amb les 
persones que estimo.

Quin és el pitjor lloc per trobar-se 
amb algú?
Un ascensor, perquè no m’agraden 
gens.

Si després de morta hagués de tor-
nar a la Terra, en quina persona o 
cosa es convertiria?
No crec gaire que s’hagi de tornar a 
la Terra.

En quines ocasions menteix?
Crec que no s’ha de mentir mai, i en 
cas de fer-ho, seria per no ferir una 
persona.

Quina persona viva li inspira més 
menyspreu?
Totes aquelles persones que menteixen i 
manipulen les persones en general.
A quina persona viva admira?
A totes aquelles persones que treballen 
per la pau i el benestar.

Quines paraules o frases usa 
més?
Calleu i comencem!, Ja està bé! i El més 
important és escoltar!

Quina és la seva por més gran?
El patiment.

Quina és la seva idea de la felicitat 
perfecta?
Una felicitat perfecta no hi és, perquè 
la felicitat s’aconsegueix amb un equi-
libri d’un grup de sentiments i això 
s’aconsegueix poques vegades, no és 
constant.

Quin és el remordiment més gran 
que té?
No conduir, encara que tinc el carnet, 
sempre m’ha fet por.

Què li desagrada més de la seva 
aparença?
Aquesta constitució física, però ja m’hi 
vaig acostumar i ho accepto.

Quins són els seus noms favorits?
Els noms curts i relacionats amb la his-
tòria, Ferran, David, Maria, Anna.

Quan i on ha estat més feliç?
En diferents moments, per exemple, a 
la infantesa a la casa de pagès i també 
a la meva feina.

Si pogués, què canviaria de la seva 
família?
Res.

Quin és el seu assoliment més 
gran?
Haver pogut estudiar a la meva època, 
sent dona, quan no es podia estudiar, 
i això m’ha permès desenvolupar 
una vida laboral molt interessant. Ho 
agraeixo molt a la meva família.

Amb quines faltes és més indul-
gent?
Amb les que fan les persones més 
febles, perquè les fan sense voler-les 
fer.

Quin és el seu passatemps favo-
rit?
Viatjar i estar al jardí.

Quina és la qualitat que més apre-
cia d’un home?
La sinceritat i l’honradesa.

Quina seria, segons la seva opinió, 
la pitjor de les sorts?
Que em prenguessin la llibertat.

Què està llegint ara?
Estic rellegint poemes de Martí Pol i un 
recull d’uns quaderns de la Cerdanya.

Quin és el seu color favorit?
El verd.

Quina és la seva flor preferida?
Les tulipes grogues.

Quin és el seu insecte favorit?
Les abelles.

Alguna anècdota?
En un vol d’Oslo a Barcelona, ningú par-
lava ni castellà ni francès i jo no sabia 
anglès i vam estar discutint durant una 

Jordi Monton

llarga estona sobre els seients que ens 
tocaven... fins que al final vam entendre 
que no podíem viatjar... en els seients 
d’emergència!!! 

Et diuen d’alguna manera espe-
cial?
Sí, “mama” o “àvia”.

Què canviaria del seu poble?
La neteja... i s’haurien d’organitzar 
activitats culturals a tots els nivells i de 
manera conjunta, coses per a tota la 
gent del poble.

Com veu l’educació a Olesa?
Falta una altra guarderia. En general, 
l’educació ha millorat molt si comparem 
amb temps enrere.

Si no hagués estat mestra...
M’hauria dedicat a alguna branca de 
la biologia.
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Per molts anys !

COMERCIAL
ES NECESSITA COMERCIAL 

AMB EXPERIENCIA 
ZONA ESPARREGUERA 

FLEXIBILITAT DE HORARIS
CONTACTAR AMB

EL TEL. 690 28 38 52

Agustina Guillamón Casanovas (84), Amparo Redón Bertolín (51), Ana María Fabregat Campos (74), Ana María Flores López (52), Angel Martínez (44), Angela Lleonart Puig 
(75), Anna Bigorra Figueras (73), Anna Maria Valero Molet (29), Antonina Macià Estany (84), Arsenio Fernández Alvarez (74), Azucena Domene Delgado (50), Baldomero Torres 
González (88), Benet Cols Paloma (55), Carme Sagués Pino (77), Carolina Bermúdez Guiménez (37), Clara Fortuny (8), Claudia Jiménez Morales (13), Consuelo Vinuesa Rubio, 
Cori (50), Daniel Pujol i García (56), David Rodríguez Piedad (29), Elsa López (16), Esperança Cadevall Esteve (77), Esteban Rodríguez Caparrós (60), Fernando Ramírez Doblas 
(71), Florencia Guillén Clusas (83), Francisca Ramírez González (72), Francisco Escursell Morales (76), Genís Carbó (36), Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat “Isi” (32), 
Ismael Sebastià Bayot (80), Jennifer Baez Passarge (14), Joaquín Parra Vicente (51), Jordi Daniel Jiménez Conde (18), Jorge Sala Calvera (70), José Gutiérrez Del Moral (84), 
José Pérez Morales (82), Josep Almasqué Gil (37), Josep Anton Domínguez (69), Josep Montoya Belmonte (79), Josep Pino Batista (60), Josep Solè Travè (81), Josep Vives Mi-
ralles (80), Júlia Fortuny (10), Laia Buch (8), Laia Montes Porta (11), Lucía García (3), Marc Carbó Agut (3), Marcelo Lefrai Minuto (39), María Angeles Ortiz Serrano (84), María 
Benedicta García Ballesteros (83), Maria dels Angels Ruiz Costa (72), Marta Xairó (23), Matías Fraile Avalos (12), Meritxell Montes Vicente (11), Meritxell Planas Aranda (32), 
Meritxell Vandranas Mata (23), Mía Vicente (36), Mireia Arévalo Poquet (29), Mireia Montes Almoguera (13), Nieves García Compte (71), Noe Vidal (29), Núria Aymarich Lavado 
(3), Núria Jorba Picañol (50), Oriol Maldonado Solà (9), Oscar Montes Vicente (1), Pere Figuera Ariño (87), Pere García Bertolín (77), Pilar Pérez Balsera (63), Ramón Pérez Artola 
(36), Raquel Rodríguez Márquez (28), Rosa Guillamón Subirana, Rossina López Vigil, Santiago Belmonte Lozano (77), Santos Forn (41), Saturnino Estupiñá Freixas (72), Teresa 
Mora Mora (76), Toni González Granel (36), Valeriano Carbajal Aunión (73), Vicenç Cabré Estrada (87), Xavier Artiles Tejero (23), Yolanda López Bertrán (42).

Aclariment: al setembre han fet anys Judit Montes Vicente (4)

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), i es gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.

Aquí te presentamos a Nunu un gatito de cinco meses que también fue abandonado y ACAIMA 
lo está cuidando. Buscamos una familia para él, que lo quiera mucho y no lo abandone, podemos 

decir que es tan cariñoso que se pone hasta pesado, te ronronea y le gusta 
estar encima de las personas es muy bueno. Se castrará cuando tenga el 
tiempo, está vacunado y desparasitado. Estos gatos se entregan con contrato 
y se hace seguimiento.

Mami es una gata que se encontró en la calle con tres cachorros y ACAIMA los 
recogió y han cuidado de ellos; los pequeños han sido adoptados y ahora que-
remos adoptar a Mami. Es una gata muy cariñosa y buena, no bufa ni se enfada. 
Es ideal para una pareja de mediana edad que no quiera gatitos pequeños. Está 
desparasitada, esterilizada y vacunada, tiene año y medio.acaima, se entrega 
con contrato y se hace seguimiento.

Para más información, contactar al 656 662 251.
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Us trobarem a faltar
Gusman Vendranes 
va morir el 6 de setembre

Francesc Soler i Bayona
va morir el 13 de setembre
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