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Farmàcies de guàrdia  -  Febrer 2008
divendres, 1 - ABELAIRA
dissabte, 2 - ALAVEDRA
diumenge, 3 - ALAVEDRA
dilluns, 4 - BARGALLO
dimarts, 5 - BERENGUER
dimecres, 6 - LEY
dijous, 7 - MATAS
divendres, 8 - ABELAIRA
dissabte, 9 - ALAVEDRA
diumenge, 10 - BARGALLO

ABELAIRA: c/ COLON, 95 - Tel. 93 778 70 79
ALAVEDRA: c/ SANT PERE, 27 - Tel. 93 778 72 34

BARGALLO : c/ LLUIS PUIGJANER, 103 - Tel. 93 778 75 43
BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - Tel. 93 778 01 86

LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - Tel. 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - Tel. 93 778 10 36

AVÍS: Servei de guàrdia de 10 de la nit a 9 del matí NOMÉS URGÈNCIES AMB RECEPTA MÈDICA

dilluns, 11 - BERENGUER
dimarts, 12 - LEY
dimecres, 13 - MATAS
dijous, 14 - ABELAIRA
divendres, 15 - ALAVEDRA
dissabte, 16 - BARGALLO
diumenge, 17 - BERENGUER
dilluns, 18 - LEY
dimarts, 19 - MATAS
dimecres, 20 - ABELAIRA

dijous, 21 - ALAVEDRA
divendres, 22 - BARGALLO
dissabte, 23 - BERENGUER
diumenge, 24 - LEY
dilluns, 25 - MATAS
dimarts, 26 - ABELAIRA
dimecres, 27 - ALAVEDRA
dijous, 28 - BARGALLO
divendres, 29 - BERENGUER

Sardanes
El dissabte 9 de febrer començarà el 
curs de monitor de jovent sardanista 
per a nois i noies a partir de 15 anys. 
Si hi estàs interessat, pots inscriure’t 
fins al 2 de febrer als telèfons 93 778 
0397 i 93 778 0748 o per correu a 
gregoricampos@terra.es.
Per altra banda, el proper 24 de febrer, 
a l’Associació de Veïns de la Central, 
aquesta entitat enceta el programa “Fes 
sardana” proposat a les entitats olesanes 
i centres escolars, amb la col·laboració 
d’aquelles entitats que s’han interessat 
per l’ensenyament de la sardana.

Alfons Sala
El passat dimarts 22 de gener, els veïns 
del carrer Alfons Sala es van reunir amb 
l’Equip de Govern, que els va informar 
que ja està concedit el permís per res-
cindir el contracte amb l’empresa Vopi 4, 
encarregada de fer les obres del carrer, i 
que els propers mesos s’escollirà la nova 
empresa que ha d’arreglar-lo. Els fons 
destinats a les obres podran sortir dels 
nous pressupostos o es podrà aprofitar 
la partida de l’any passat destinada a 
aquest efecte.

Recollida
Aquest mes de febrer començarà a Olesa 
la 14a Caravana Solidària amb el Sàhara 
amb una recollida de material per a la 
higiene personal. Unes 165.000 persones 
viuen des de fa més de 30 anys en un 
tros de desert inhòspit cedit pel govern 
algerià després de fugir de la seva terra, 
el Sàhara occidental, empesos per les 

bombes de fòsfor de l’exèrcit marroquí. 
Mentre esperen en va un referèndum 
d’autodeterminació promès per l’ONU, 
Espanya i el Marroc, estan vivint en 
unes condicions duríssimes. Per això 
s’ha organitzat aquesta Caravana d’aju-
da popular. Per col·laborar amb aquesta 
campanya, podeu portar els vostres do-
natius (recordem-ho: gel de bany, xampú 
i sabó) a les escoles d’Olesa.
Per altra banda, l’1 de març a la plaça 
Catalunya es muntarà una “haima” on es 
duran a terme diverses activitats recrea-
tives, organitzades per ACAPS Olesa.

Exposició
Amb una gran afluència de públic, el 
passat 27 de gener va finalitzar l’expo-
sició “Tres mirades”, que reunia les obres 
dels pintors olesans Maria Teresa Matas, 

Antonio Vázques i Maria Hurtado. 

Esbart
El proper dissabte 23 de febrer l’Esbart 
Olesà, amb dos grups convidats de La 
Rioja i Bilbao, oferirà un espectacle de 
danses a les 20 h al Casal. La visita 
d’aquests dos grups a la nostra pobla-
ció és fruit de sengles intercanvis de 
col·laboració de l’Esbart Olesà amb el 
grup Meatzaldeko Harrigorria Dantza 
Taldea de la població bilbaïna d’Abanto 
Zierbana i el grup Alfaro Baila d’Alfaro 
(La Rioja). L’Esbart Olesà ja ha visitat el 
poble d’Abanto Zierbana on van fer una 
actuació amb un tercer grup, de folklore 
sud-americà. I el proper mes de maig (o 
juny) l’Esbart viatjarà a Alfaro per tal de 
completar el cercle d’intercanvis. 

Joan Manuel Serrat deia que “con la 
resaca a cuestas, vuelve el pobre a su 
pobreza, vuelve el rico a su riqueza y 
el señor cura a sus misas”. Finals de 
gener, fa temps que van acabar les 
festes i la regularitat torna a envair 
les nostres agendes, els nostres ca-
lendaris i els nostres rellotges. Estem 
en Carnestoltes i el lent pas del mes 
ens recorda constantment la famosa 
“cuesta de gener i febrer”. Falta poc 
més d’un mes per a les eleccions ge-
nerals que faran que tot canviï perquè 
tot segueixi més o menys igual i tots, 
d’alguna manera o altra, vam sentir 
els espeternecs dels temps que corren. 
Els preus pugen inversament propor-
cional als salaris, els bancs i les caixes 
no donen treva amb els interessos i a 
la roda del consum li falta girar amb 
energia. 
I Olesa no s’escapa de la “costa de 
gener”. Comerços semi buits, els 
consumidors amb cares grises, poc 
diners en les butxaques i destinat per 
a l’indispensable. Al caminar pel poble, 
em va sorprendre la gran quantitat de 
bars en traspàs i que seguiran així 
fins que tot s’aclareixi. També em 
va cridar l’atenció la gran quantitat 
d’immobiliàries que han tancat: la 
bombolla del preu de l’habitatge va 
acabar amb elles, sobretot les quals 
estaven aferrades a guanyar molts 
diners en canvi de vendre metres 
quadrats a preus desorbitats. Doncs 
llavors, sobreviuen les botigues de tota 
la vida, els llocs del mercat, els quals 
ofereixen bon servei, els innovadors i 
els quals tenen respatller per a suportar 
la tempesta. 
Des d’aquí, apostem i creiem en ells i 
en els comerciants i emprenedors que 
aposten per la seva empresa i que espe-
ren el temps necessari perquè doni els 
seus fruits. Creiem també en entitats 
com l’Associació de Botiguers d’Olesa, 
que segueixen intentant unir forces 
perquè es reactivi el comerç olesà. 
Però el consum i el comerç d’Olesa 
també reflecteixen l’actitud de part 
dels seus 23.000 habitants. L’èxode 
de clients cap a les grans superfícies, 
atrets per promocions i per una oferta 
d’oci i atraccions per a totes les edats, 
deixen al poble gairebé desert i amb 
els botiguers amb més oci que mai, 
esperant darrere del taulell que vinguin 
els quals ja es van marxar. 
Penso que sense els comerços i les em-
preses d’Olesa, no podries estar llegint 
aquest periòdic. Per això, podríem in-
tentar mirar a Olesa un poc més com 
el poble de cadascun, que no solament 
utilitzo com dormitori, sinó que a més 
és el poble on viu, educo als meus fills, 
faig esport, participo d’activitats cultu-
rals i a més, on faig les compres, i on 
aposto pels seus comerços. És només 
començar a intentar-lo… 

Exposició "Tres mirades"   foto: Jordi Monton
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Pla transversal
El nou Pla transversal de polítiques de 
dones del Baix Llobregat 2008-2010 va 
ser presentat a la darrera assemblea de 
les Dones del Baix Llobregat, el passat 
mes de desembre. Impulsat des de la 
Secretaria Tècnica del Consell de les Do-
nes del Baix Llobregat, que és assumida 
pel Consell Comarcal, i dissenyat dins 
d’una subvenció atorgada per l’Institut 
Català de les Dones, aquest Pla és el 
resultat del treball conjunt de les dife-
rents administracions públiques, de les 
entitats de dones i de la resta de les as-
sociacions de la comarca i suposa un pas 
endavant en la consolidació de les políti-
ques d’igualtat a la comarca. Per a més 
informació, podeu consultar la pàgina: 
www.elbaixllobregat.net/conselldones.

Gats
La regidoria de Sanitat s’ha proposat 
crear colònies controlades de gats amb 
l’objectiu d’evitar que la proliferació dels 
felins en certes zones del municipi acabi 
sent un problema sanitari i per tal que 
els animals estiguin convenientment va-
cunats i esterilitzats. La regidora Rosina 
López vol que l’Ajuntament continuï fent 
la feina que ja fa l’associació Acaima.

Casc antic
El consistori olesà té previst presentar 
a la pròxima convocatòria de la Llei de 
barris de la Generalitat un projecte de 
millora del casc antic. L’Equip de Govern 
ja s’ha reunit amb tècnics de la Diputació 
que participaran en l’elaboració del pro-
jecte que es presentarà properament a 
la Generalitat, amb intenció d’aconseguir 
finançament per a actuacions com el co-
briment de la riera de Can Carreras, o la 
rehabilitació dels edificis de Cal Puigjaner 
i Cal Repissa.

Remodelació
Quan entres a l’Ajuntament, ara veus el 
mateix personal però en una redistribució 
de la planta baixa pensada amb l’objectiu 
de millorar l’atenció al públic i les con-
dicions laborals dels treballadors. En un 

futur, s’espera que tota la planta baixa 
de l’edifici es converteixi en l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, que es farà quan 
l’Arxiu i el departament de Tecnologies 
es traslladin a la Casa de Cultura.

Quart CEIP
La regidora d’Educació, Magda Graells, 
ha confirmat que el proper dia 5 de febrer 
es presentarà públicament el projecte 
d’execució de les obres del quart CEIP 
en un acte obert a la comunitat educativa 
i al públic en general. Els alumnes que ja 
estudien en aquest centre educatiu de la 
zona de Cal Vicentó ho fan en cargoleres 
des de fa tres anys i la presentació del 
projecte suposarà el començament de les 
obres d’aquesta nova escola d’educació 
primària i infantil. L’acte serà a les 17.30 
h a la Casa de Cultura.
Per altra banda, la regidora ha explicat 
que a finals de febrer s’entregaran les 
obres de l’IES Olesa i que probablement 
la nova escola Sant Bernat, ubicada a la 
zona nova dels Closos, estigui enllestida 
a finals d’abril.

Ajuts
Les olesanes Andrea Sarrat Pirla i Anna 
Escolà Jané, estudiants de la UB, van 
rebre els ajuts universitaris per al curs 
2007-2008 que ofereix Caixa Manresa. 
Els ajuts suposen una dotació econòmica 
de 612,24 euros per a cadascuna per fer 

front als seus estudis. Del total d’ajuts 
lliurats a Catalunya (681 estudiants), 11 
joves són del Baix Llobregat Nord.

Brigada
El consistori ha reprès el projecte de fer 
una nau per a la Brigada municipal a la 
Flora i ha demanat permís a la Generali-
tat per destinar diners del PUOSC 2004-
2007 que no s’han gastat juntament amb 
els diners que ja hi havia previstos. Per 
altra banda, l’Equip de Govern també ha 
sol·licitat ajuda a la Generalitat per co-
mençar la rehabilitació pendent de l’an-
tic escorxador, espai que es destinarà a 
serveis de joventut i per al barri.

Assessorament jurídic
La presidenta de la Federació de Dones 
del Baix Llobregat, Rosina López Vigil, ha 
signat un conveni de col·laboració amb 
diferents municipis de la comarca que 
reforça la relació entre els ajuntaments i 
la Federació en matèria d’assessorament 
jurídic a la dona i referma el compromís 
municipal per afavorir mecanismes que 
ajudin en la lluita contra la violència de 
gènere.
L’acord estableix la prestació per part 
de la Federació del servei d’orientació 
i assessoria jurídica adreçat a dones, 
tant víctimes de violència de gènere en 
l’àmbit domèstic, social i laboral, com 
de situacions de discriminació o similars. 
Aquest conveni suposa també l’assesso-
rament en el protocol del Circuit contra la 
violència de gènere existent al municipi, 
així com la col·laboració en la formació 
jurídica dels agents socials municipals o 
col·lectius que estiguin directament vin-
culats a aquest tipus de situacions.
Els municipis que han signat aquest con-
veni són: Sta. Coloma  de Cervelló, Sant 
Boi de Llobregat, Esplugues de Llobregat, 
Castelldefels, Martorell, Gavà, Molins 
de Rei, Begues, Olesa de Montserrat, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Esteve 
Sesrovires, Begues, Pallejà, Viladecans, 
Esparreguera, Abrera, Cervelló i Sant 
Vicenç dels Horts.

Nou local
L’Associació de Veïns de la Rambla-Ei-
xample finalment ja té un nou local per 
a la seva seu social, al carrer Cebrià 
Montserrat, 93. Aquest espai és més gran 
que l’antic ja que es pot disposar de 50 
metres quadrats, encara que no sigui el 
local definitiu, ja que des de l’Associació 
esperen establir-se definitivament a 
l’edifici de l’antic escorxador.

A presó
Els Mossos d’Esquadra van detenir, acu-
sats d’un delicte de robatori i furt d’ús 
de vehicle, Manuel T.G. de 22 anys i 
Oriol P.G. de 20, al pàrquing de la Renfe 
a Martorell. Agents de la Unitat d’In-
vestigació de Martorell van iniciar una 
investigació que va demostrar que el dia 
7 de gener Manuel T.G. havia sostret un 
turisme Ford Escort a Sitges (Garraf). 
Amb aquest turisme hauria esperat al 
carrer, el dia 8 de gener, a Oriol P.G. men-
tre aquest feia un atracament amb una 
arma blanca a una farmàcia d’Abrera. 
Una hora i mitja més tard van repetir el 
fet delictiu i el modus operandi, en fer 
un altre atracament a un supermercat 
d’Olesa. Finalment, el jutge va decretar-
ne l’ingrs a presó.

Premi recerca
L’Ajuntament convoca a la 24ª edició 
del premi de recerca “Vila d’Olesa al 
millor treball d’investigació (individual 
o col·lectiu) sobre filologia, història, art, 
arqueologia, arquitectura, urbanisme o 
qualsevol altra àrea relacionada amb la 
vila d’Olesa. Per altra banda, també es 
convoca per el XIII Premi de Recerca 
lliure per a escolars, amb l’objectiu de 
fomentar el coneixement de la cultura 
catalana entre els escolars de la vila. 
Poden participar-hi alumnes de 1r, 2n, 
3r i 4t d’ESO, de batxillerat i de CF de 
grau mitjà. Els interessats hauran de 
presentar una sol·licitud adreçada a 
la Regidoria de Cultura i entrar-la pel 
registre de l’Ajuntament, fins el 29 de 
març inclòs.

4t. CEIP   foto: Jordi Monton

Planta baixa de l'Ajuntament   foto: Jordi Monton

Robatori a Olesa
   foto: Regió Policial Metropolitana Sud
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Correu
Quina joia!
L’escola Josep Ferrà i Esteve va acom-
plir 25 anys de la seva fundació i per 
tal de celebrar-ho va organitzar una 
sèrie d’actes dins l’escola, per tal de fer 
ressó d’aquesta data. L’escola pot estar 
contenta del nivell organitzatiu i docent 
assolit per al bé de la formació dels seus 
alumnes. Així es polsa amb comentaris 
dels alumnes que al llargs del anys han 
tingut la sort de forjar el seu futur en 
aquesta escola.
A la festa vam tenir la sort de poder-hi 
assistir per l’interès desvetllat a l’ anun-
ciar-nos que l’escola havia decidit fer el 
fi de festa amb jocs, globus, cançons, 
etc. i finalment acabar amb la ballada 
d’una sardana per tots els alumnes, en 
diferents  anelles. La veritat és que des 
de la nostra perspectiva es tractava d’una 
activitat súper important. L’iniciativa d’ 
un, dos, tres … mestres va ser seguida 
per tots els demés mestres inclòs  l’equip 
directiu, que va considerar molt adient 
aquesta experiència. I nosaltres com a 
veterans sardanistes que trobem gran 
dificultat per encaminar el jovent a la 

sardana, ens va caure la baba al veu-
re la feina que l’escola va fer. Ens vam 
emocionar de veure que, en general, el 
resultat aconseguit va ser excel·lent i que 
els nois i noies van assolir un primer grau 
de coneixement, gràcies a l’esforç dels 
seus mestres en ensenyar la sardana, 
amb l’objectiu de ballar-la a la festa de 
l’aniversari. A més, la sardana escollida 
per a ballar va ser l’escrita per el nos-
tre volgut mestre local Joan Segura i 
Gotsens que porta per nom “50 anys 
junts”, que va escriure amb motiu de la 
cel·lebració del 50è aniversari de A.C.F. 
Olesa Sardanista.
Després d’aquest acte no podem més 
que felicitar als mestres impulsors, a 
la direcció de l’escola, i demanant que 
continuï aquesta activitat de formació al 
joves vers la sardana. La nostra entitat te 
l’objectiu d’ acostar la sardana al joves, 
perquè la coneguin i s’ho passin d’allò 
més bé, i facin colla, per tal de caminar 
per la vida amb la dansa, l’amistat i la 
diversió. El primer pas que pensem do-
nar és  la formació de monitors joves de 
jovent sardanista que tindrà la missió 

d’escampar per Olesa l’activitat de la 
sardana. Ara sí podem dir que, al Ferrà 
Esteve hi tenim ja uns col·laboradors 
segurs, que ens ajudaran en la tasca . 
Les demés entitats, escoles, grups, han 
de veure amb ulls semblants la nostra 
proposta i, si és així, ens uns anys l’ac-
tivitat sardanista a Olesa pot assolir un 
gran nivell pràctic i normalitzat.
Gregori Campos  i Joan Almirall
President i Secretari de l’ACF Olesa 
Sardanista

Misa en español
Quisiera saber si por este periódico alguien 
me puede informar en donde puedo ir a 
misa pero hecha en castellano, porque a 
pesar de estar viviendo hace tiempo en 
Olesa, todavía no puedo seguirla en ca-
talán. Gracias.
María Ruiz López

Suport
Vull donar suport al nostre veí del car-
rer Jaume de Viver, Javier Galán, en les 
paraules que va escriure al diari el mes 
de desembre. Nosaltres vivim una mica 

més amunt, al carrer Joan Coca i Grau, 
i també patim els incivilitzats que apar-
quen a sobre de la vorera i que molesten 
els vianants i els usuaris dels garatges 
de tots dos costats del carrer (una de 
maniobres per poder entrar-hi o sor-
tir-hi...!). En el nostre cas, també són, 
majoritàriament, clients d’un bar, el bar 
Alcalà. La Policia Local sap el problema 
que tenim i, molt de tant en tant, posa 
multes. Però, si no és suficient, per què 
no intenten una altra solució? On hi ha 
zona blava a un costat del carrer, a la 
vorera del davant és impossible aparcar, 
oi? Jo també vaig amb un cotxet de nen, 
però es veu que he de posar en perill la 
vida del meu fill perquè no tenim dret 
a utilitzar la vorera, és més important 
que aquell qui vol una cervesa tingui lloc 
davant el bar. Com el nostre veí, moltes 
vegades he tingut ganes de ser incívica 
i llençar ous als cotxes des del balcó, o 
de ratllar-los: és a això al que ens vol 
abocar l’autoritat municipal?
Eva Sánchez-Paniagua

Llaves
El pasado 15 de enero a mediodía se 
encontraron unas llaves en la calle Fer-
rocarrils Catalans, con un llavero roto 
que ponía “La rueda” y una dirección 
y un teléfono de Barcelona. Las llaves 
han sido entregadas a la Policía Local de 
Olesa. Gracias.

Se veía venir
El pasado mes de noviembre, el fiscal 
coordinador del Servicio Especial de De-
litos Urbanísticos, interpuso una querella 
contra el arquitecto municipal de Olesa 
de Montserrat (Antoni Pelegrin) por la 
emisión de informes técnicos favorables 
sobre proyectos urbanísticos supuesta-
mente “a sabiendas” de que los mismos 
resultaban contrarios a la legalidad. 
Según la fiscalía, en algunos casos re-
lacionados con un empresario concreto, 
los informes técnicos favorables podrían 
tener su explicación en la circunstancia 
de que el constructor que se benefició de 
ellos contratara habitualmente al arqui-
tecto municipal para que trabajara para 
sus firmas como particular, pero en pro-
yectos desarrollados en otras localidades 
catalanas. Favoreciendo esto, a ambas 
partes. Esto podría ser constitutivo de 
presuntos delitos de tráfico de influen-
cias, negociaciones prohibidas a funcio-
narios y una serie de delitos contra la 
ordenación del territorio. La querella ha 
sido admitida a trámite por el juzgado de 
Martorell. Y es que no hay que ir tan lejos 
para encontrarse los delitos urbanísticos 
que cada día vemos en las noticias. Con 
tantas construcciones nuevas que hay en 
nuestro pueblo, ya se veía venir.
O.T.

Sardanes al Ferrà i Esteve



0508640

Un árbol no puede vivir sin 
ra íces,  n i  un parque s in 
árboles, ni un pueblo sin 
parque
La primera vez que escribí a este apar-
tado lo hice por la indignación y tristeza 
que me causó ver como caían los árboles 
del parque, uno a uno, a la aparición de 
los primeros vientos invernales del 2005. 
Cada noche, cuando nos dirigíamos a 
casa después de cerrar L’antiga, encon-
trábamos uno u otro árbol, por los que 
yo trepase de niña como muchos otros 
olesanos, rendido sobre el césped y con 
sus ramas ya vacías y sordas al canto de 
los pájaros. Lo más triste, vergonzoso y 
estremecedor era ver, que aquellos ár-
boles nuestros ya no existían antes de 
caer pues, al ser volcados por el viento 
y quedar enteramente su tronco al des-
cubierto era fácil entender porqué caían, 
nuestros árboles de siempre, no tenían 
raíces. Sus troncos, para ser reubicados, 
habían sido cortados en redondo justo 
al empezar la parte por donde el árbol 
siente, se aferra a la tierra y se alimenta. 
Habían sido cortados en redondo justo 
por donde el árbol vive. El viento solo 
volcaba postes telegráficos con ramas, 
sobre las que cientos de ignorantes 
pájaros cantaban cada tarde creyendo 
estar sobre un árbol. También cayó el 
gigantesco pino, con él también murieron 
algunos pájaros aplastados. También lo 
vi…por desgracia. Así no solo no se ama 
a un pueblo sino que así se le despre-
cia. Olesa también era esos árboles del 
mismo modo que Olesa somos todos. A 
medida que los árboles caían los pája-
ros fueron bajándose del escenario pues 
no tardaron en saber que vivían en un 
decorado y cantaban en un parque de 
mentira. La siguiente carta que escribí, 
poco después de la primera, era queján-
dome, después de haber informado al 
Ayuntamiento por escrito, del trato que 
estaba recibiendo L’antiga y nosotras, 
sus propietarias, por parte de “La ley en 
persona” (ustedes ya me entienden) y 
su compañero de patrulla, cuando des-
pués de ocho meses sin respuesta del 
ayuntamiento, uno de nuestros abogados 
intentó conocer las causas por las que el 
cambio de titularidad de nuestra licen-
cia aún no se había formalizado pese a 
haber entregado toda la documentación 
que las ordenanzas municipales exigen 
para tal trámite y que, en respuesta a 
la acción legal de nuestro abogado reci-
biéramos la visita de tal personaje. Cosa 
que fue empeorando al paso de los días 
e impidiéndonos más el acceso al alcalde 
y a los entresijos de la administración, 
lenta…lenta…con respecto a nuestros 
intereses (que no, suponemos, a los de 
otro). La tercera, fue en septiembre del 
2006, en la que me quejaba de que no 

se nos concediera audiencia con el alcal-
de pese a los irregulares trastornos que 
estaba sufriendo el sencillísimo trámite 
del cambio de titularidad a nuestro favor 
de la licencia de L’antiga y el maltrato 
que estábamos recibiendo por parte de 
esos dos agentes. Parecía, o nos parece-
ría a nosotras que somos “raritas”  con 
un local más que deseable y fructífero, 
que el ayuntamiento estuviera mudo y 
sellado para nosotras y nuestra L’antiga 
pues, aún ahora no nos es fácil entender 
cómo una licencia que ha ido pasando de 
nombre en nombre, desde el año 1983, 
con 18 años de pub Catalonia en medio 
sin haber puesto inconveniente el mismo 
partido político que el actual gobierno, 
para la apertura de una terraza que daba 
a otra calle y para la que no se pidió por 
parte del Ayuntamiento ni planos ni re-
novación de licencia, así como no se le 
pidieron, a la cervecería El monje, cuan-
do el Catalonia le fue traspasado por el 
propietario actual de nuestro local, ¿qué 
inconvenientes o intereses giran en tor-
no a L’antiga? A esta carta respondió la 
señora Magda Graells quejándose por 
la índole de mis quejas sin conocer mi 
situación. En noviembre del 2006 con-

testé a la señora Graells en la misma 
situación, es decir, con un añito y medio 
de L’antiga a cuestas pero sin audiencia 
en el Ayuntamiento y a merced de las 
increpancias y presiones (ya excesivas) 
de esos agentes, que estaban enterrando 
a L’antiga con denuncias inmerecidas y 
falsas, que pueden suponer la ruina para 
un empresario y la reputación de su em-
presa. La última carta la escribí con L’an-
tiga precintada por la policía a merced de 
la desinformación pública y mía propia, 
después de, el señor Serrano, al cual, por 
cierto, aprovecho para  felicitar por pasar 
de consejero del mal aconsejado señor 
Rota a ser regidor de Urbanismo, regidor 
de Seguridad Urbanística (Policía local) 
llevar área de Gobernación y regiduría 
de Animación, con sólo veintisiete años 
de edad y con estudios de publicidad, 
únicamente, que es lo más sorprendente, 
entre otras tantas cosas sorprendentes, 
decir en la radio que L’antiga no tenía 
licencia, o que era un bar musical, o que 
los clientes hacían ruido al salir, o que 
los clientes hacían ruido al entrar, o que 
se nos aplicaba la ley de LIIA o que se 
nos aplicaba la ley de la LOA, en lugar 
de decir, en fin…voy a callarme, me voy 

a callar... por el bien y no más de los 
demás bares cafeterías que bien viven 
en este pueblo con la bendición de Dios 
Todopoderoso. En cualquier caso espero 
que no se vuelva a dudar de la legalidad 
de L’antiga. Con todo esto, lo que en rea-
lidad quiero decir, es que hasta la señora 
Magda Graells, firmó con su nombre y 
después con el de su partido. Veo en 
el “Correu” últimamente muchas cartas 
firmadas por grupos políticos y asociacio-
nes, creo que sería más democrático que 
tuviésemos todos las mismas condiciones 
y como la señora Magda pidió, firmemos 
todos con nuestro nombre y apellidos y 
demos todos por igual la cara aunque, 
claro está, algunos con bastante más ri-
esgo. En lo referente a la carta que hace 
referencia al Bloc olesà, sobre el que se 
dice que (es el partido del “no a todo”) 
pese a ser apolítica, quiero expresar mi 
total desacuerdo. Se que al Bloc olesà se 
han unido personas de distintos criterios 
políticos que desean cosas tan positivas 
para el pueblo como que, por ejemplo, el 
Ayuntamiento sea profesionalizado con lo 
cual, nadie volvería a vivir el calvario que 
he vivido yo, pues serían profesionales 
capacitados elegidos por currículum y no 

Caiguda d'un arbre al Parc Municipal   foto: Jordi Monton
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bajo otros intereses y quizá, solo quizá, 
esos profesionales sabrían que un árbol 
no puede vivir sin raíces y que un parque 
es mucho más que un decorado.
Aprovechamos para agradecer a los 
vecinos del bloque de L’antiga así, como 
al resto de vecinos de la calle Mallorca, 
el apoyo que nos han mostrado en los 
malos momentos, y el que nos siguen 
demostrando ahora, pues quizás ellos 
sean los que menos se expliquen a qui-
en molesta L’antiga. Muchisimas gracias 
a todos.
Susana Ortiz Tironi

El Ple
Sabíeu que vaig assistir al Ple del dia 
25 d’octubre passat? Em va recordar les 
vegades que jo vaig ésser regidor del 
primer ajuntament democràtic, anys 
1979-83.
Em sembla que ara ho saben atendre 
millor. Em va agradar l‘energia que el 
Sr. alcalde va posar per tallar quan la 
conversa s’apartava de l’ordre del dia. 
L’acte estava presidit pel Sr. Alcalde, 
la primera tinent d’alcalde, Sra. Magda  
Graells, i el segon tinent d’alcalde, Sr. 
Jordi Cornellas. El Sr. Salvador Prats, de 
l’oposició, va criticar els sous que s’han 
posat els de l’Equip de Govern, ho va 
defensar el segon tinent d’alcalde Sr. 
Jordi Cornellas, ho va defensar amb un 
bon estil de qualitat de paraula. També 
vaig trobar bé el fer de la Srta. Mireia 
Monfort, es va saber desenvolupar bé 
amb la seva manera de veure un dels 
punts de l’ordre del dia. Hi va haver rè-
pliques encertades dels portaveus, tant 
de la Srta. Mercè Jou, com del Sr. Pere 
Planas, Víctor Serrano, etc. Total, que em 
va semblar tenir a l’Ajuntament persones 
bastant capacitades.
Voldria que servís, aquest Ajuntament, 
per llançar la vila d’Olesa cap a un plan-
tejament de futur beneficiós per a tothom 
i també per a la mateixa vila, agradable, 
vistosa,  atraient, afectuosa, competent, 
amb punts atractius, original, etc., que 
fos un exemple de referència. També va 
haver-hi un punt en què es varen posar 
noms a carrers, els nous del barri del 
carrer de la Indústria, els nous noms: 
Marta Mata; Maria Pardinilla, professora 
que va ser durant anys de les escoles 
nacionals; Josep Perpinyà, metge, ben 
recordat, i Cecília Vallhonrat i Servolé, 
llevadora olesana, ho va ser durant 43 
anys. Aquesta senyora va ser la meva 
àvia, n’estic content. Gràcies, gràcies 
a tothom, principalment a les moltes 
persones que varen donar suport amb 
la seva signatura a aquesta petició.  
Moltes famílies la poden recordar per la 
seva feina.
La cap de llista d’ERC va demanar els 
noms dels alcaldes que vàrem tenir a 
Olesa durant la II República, al posar 

Correu (cont.)
noms a nous carrers. El Sr. Alcalde va 
agafar el compromís de tenir-ho present 
en una propera ocasió.
No es va parlar de l’arranjament del 
carrer Alfons Sala, no devia estar en 
l’ordre del dia, ho sento, principalment, 
pels veïns del carrer, i per la taca que 
representa per a la vila en general, és 
d’un mal obrar que ve de l’Ajuntament 
anterior, s’hauria d’arreglar de seguida; 
pel que sigui, no es fa.
Lluís Duran i Duran

Rèplica
Criticar és tan fàcil… però si a part ho fa 
un “professional de la informació” (en 
teoria) la cosa és més greu. Vull exposar 
la meva disconformitat amb referència a 
les barbaritats que es van dir a la secció 
“Guaita!” del mes de desembre, on sortia 
una fotografia d’uns blocs de pisos de la 
zona de la Central amb un pal de telè-
fon al costat de la vorera (no al mig del 
carrer). Un bon professional s’informa o 

contrasta opinions amb la part afectada 
abans de fer les greus acusacions que es 
fan, a part de la manca de respecte vers 
l’arquitecte de l’obra (del qual es posa en 
dubte la seva capacitat de càlcul!) I és 
que la desinformació porta a la ignoràn-
cia. Primerament es fa referència a un 
pal d’enllumenat quan realment és un 
pal de telèfon. L’empresa constructora 
va posar en marxa fa més d’un any la 
retirada d’aquest pal, va ser Telefònica 
qui es va endarrerir en els terminis. De 
tot això existeixen proves escrites per a 

qui ho vulgui verificar. L’esmentat pal va 
ser retirat, no a causa de la publicació 
de la fotografia, sinó per les gestions 
de l’empresa constructora i la feina de 
Telefònica.
Sincerament crec que, aprofitant aquesta 
secció, hi ha temes més importants a 
tractar a la vila d’Olesa, però, és clar, el 
tema d’urbanisme sembla que sigui fix 
en aquesta secció. No aniria malament 
una mica més de varietat; atès que es 
destina el 50% d’un full en una fotogra-
fia es podria aprofitar per valorar altres 
temes. Des d’aquí demano que sempre 
que es faci una crítica, la part afectada 
pugui defensar-se abans que es publiqui 
informació errònia. Moltes gràcies i una 
disculpa als veïns del carrer afectat per 
l’endarreriment de la retirada del famós 
pal.
La Promotora
MEFIRGAS, S.L.
Av. Francesc Macià, 23
Olesa de Montserrat

Obras
La necesidad de instalarse el gas en las 
viviendas es un progreso de nuestras so-
ciedad de consumo, claro que, cuando te 
abren la calle y nadie de tus vecinos ha 
pedido que le instalen el gas y te enteras 
que otro vecino de una calle próxima lo 
ha solicitado, no entiendes porqué  tienen 
que reventar más de cincuenta metros, 
teniendo la conexión a dos metros. Hablo 
de la calle de la Riera y la calle Paula 
Montal. Todo puede ser que cuando 

alguno de los vecinos que no tenemos 
gas, todavía, nos quieran cobrar toda la 
instalación de la tubería. Esta instalación 
ha supuesto la rotura de las canaliza-
ciones de las aguas residuales, ruido 
incesante durante la noche, problemas 
para poder tirar la basura y la posterior 
recogida, claro que sino llega a ser por 
la insistencia de los vecinos para que la 
canalización de las aguas residuales las 
dejaran como estaban y poner cartones 
para amortiguar el ruido de la gran chapa 
metálica, para que los hijos pequeños 
pudieran dormir por la noche y para que 
no dejaran “chapuzas” cuando tapan, 
estos problemas y molestias, quizás, la 
empresa sub-contratada por la gran em-
presa, hubieran sido diferentes, aquello 
de “tapa rápido para que no se vea” con 
los consiguientes problemas como en la 
calle Alfonso Sala. Habrá que pedir más 
información a la Administración munici-
pal antes que empiecen cualquier obra 
que vayan a realizar en tu calle.
Joaquín Martín

Sant Bernat
Me llamo Trinidad Liria, pero me conocen 
por “Trino”. Nací en Esparreguera el 20 
de mayo de 1946, soy profesional de una 
empresa de química y resido en el barrio 
de Sant Bernat desde el 1 de diciembre 
de 1957. Desde el primer día que vine a 
vivir a este barrio, he estado vinculado a 
él y para mí es una gran satisfacción po-
der decir que mis vecinos y yo formamos 
parte de una gran familia. No he dejado 
ni un solo instante de ayudar al barrio en 
la medida que he podido y me he pasado 
la mayor parte de mi vida reivindicando 
mejores sociales para todos y sin dis-
criminación para nadie. Con los padres 
y vecinos del barrio formamos el AMPA 
del colegio Sant Bernat y luego la Asoci-
ación de vecinos del barrio que cumple 
50 años. He sido presidente en distintas 
ocasiones y cuando no lo fui, permanecí 
vinculado a la asociación. Hoy quiero dar 
las gracias a todas aquellas personas que 
como yo, con su constancia, han hecho 
posible que el barrio de Sant Bernat sea 
hoy uno de los barrios mejor mirados 
de Olesa. Al mismo tiempo y después 
de 50 años, cada vez me encuentro más 
satisfecho y orgulloso de vivir en él, y 
mientras pueda, seguiré aportando mi 
granito de arena, para que dentro de 50 
años más, se nos siga recordando, no 
como “25 de enero” ni como “las casas 
baratas”, sino como “el barri de Sant 
Bernat”.
Trino Liria

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

Lloc on hi havia el pal de telèfon   foto: Jordi Monton
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La columna de l'Ivan
La cruel però real història dels tres 
porquets 

Capítol 1

Aquesta és la cruel i miserable història de tres porquets i un malvat 
llop mesquí i maliciós que els va fer la vida impossible.
Temps era temps en una vila anomenada Olesa de Mar, hi vivien 
tres porquets: Pol, Pau i Pere. En Pol era treballador de mena, de 
fet no sabia fer res més que treballar i treballar. No coneixia la 
felicitat ja que treballava deu hores diàries sis dies per setmana 
per a un tal senyor ferotge, i tot per mil euros mensuals.
En Pau vivia en pau amb ell mateix, no feia res però ell era feliç 
així. Treballava esporàdicament en una gran cadena de super-
mercats anomenats Mercamones. Acostumava a treballar per 
reforçar les campanyes de Nadal, estiu i tot el que li passés per 
davant. Això sí, quan es veia ofegat agafava la furgoneta i la taula 
de surf i desapareixia cap a la platja a surfejar sense dir res a 
ningú; de fet, en l’últim mes ja s’havia agobiat tantes vegades 
que l’havien acomiadat. Irresponsable, l’havien anomenat, però 
la veritat és que ningú com ell sabia el que era sentir l’aire de 
mar surfejant.
En Pere era... bé, definir en Pere mereix un gran esforç. Era el 
que es coneix com un bala perduda. Ja de petit l’havien castigat 
desenes de vegades per fer entremaliadures, i amb els anys fins 
i tot va estar detingut a casa uns quants caps de setmana. Va 
començar a treballar per un tal Llop Ferotge fent encàrrecs i en 
quatre dies es va comprar un cotxe flipant, negre, amb els vidres 
tintats i amb uns altaveus de cinc-cents mil watts de potència, 
això sí, ningú sabia exactament què feia per al senyor Ferotge, 
un home respectat i temut a tot Olesa de Mar.
Els tres porquets vivien a casa del pare, el gran porc, fins que 
un dia el pobre gran porc va morir en estranyes circumstàncies 
deixant una herència plena de factures i deutes. Els tres porquets 
no van tenir més remei que malvendre la casa del gran porc i 
pagar els deutes.
En Pere, malhumorat com sempre, va dir: “Uf tio, quin mal rot-
llo!, ara a buscar-me alguna cosa. Agafaré aquests quatre xavos 
i em faré una xabola que fliparàs”. Realment era una xabola, 
però no li mancava res, parabòlica, Play Station, home cinema, 
pantalla de plasma i totes les bestieses electròniques que es va 
voler pagar.
En Pau va decidir fer una altra cosa, es va connectar a Internet 
i es va descarregar els plànols d’una caseta de fusta bucòlica i 
meravellosa per poder fabricar-se-la ell mateix. “De puta mare”, 
va dir, “ara em posaré a tallar la fusta, a la tarda la muntaré, 
demà hi passaré una capa de vernís i demà passat arreglaré el 
jardí i encendré la llar de foc”. Però només de pensar en tot allò 
es va sentir ofegat i va decidir que ja era hora d’anar a surfejar, 
i allà hi van quedar quatre fustes mal col·locades.
Però, per sort, teníem en Pol. Aquest sí que en sabia, ell era sòlid 
com una roca: va decidir que no compraria sense contrastar, va 
fer càlculs, va buscar i buscar i, després d’extrapolar l’evolució 
del ien en la base algorítmica dissociada dels últims deu anys, 
actualitzant el valor hipotecari de l’euríbor amb una escarificació 
impúdica de la depreciació angular del preu del sòl, es va hipotecar 
amb un banc a quaranta anys pagant nou-cents euros al mes.
I aquí comencen les penúries dels nostres amics els tres porcs 
d’Olesa de Mar. 
Continuarà.

Ivan Carreira

Débora Rivas Criado es de Mataró, pero vive hace tiempo en Olesa.  Actualmente es 
morena y tiene unos ojos marrones preciosos. Estudia en una escuela de adultos de 
Martorell, pero le encanta el pueblo y ya tiene un gran número de amigos olesanos. 
Le fascina bailar y cantar flamenco y cuando acabe de estudiar le gustaría seguir 
con educación infantil y trabajar en una guardería. Le encanta comer pastas y la 
comida del restaurant chino. Es del Barça, aunque no sigue mucho el fútbol, tiene 
novio y vive en la zona de la Central.

La pubilla del febrer
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L’agenda del febrer

08640

Divendres 1
25è aniversari del CEIP Ferrà i Esteve
Carnestoltes: cercavila i bateig del gegantó, 
a les 15.20 h. per la Rambla Catalunya.

Dissabte 2
Club de Novel·la Negra per comentar el llibre 
“Callejón Fleshmarket”, d’Ian Rankin. A les 
11 h., a la Biblioteca.

Inauguració de l’exposició de dibuix i pintura 
de Nieves Morales. Fins al 17 de febrer, a la 
Casa de Cultura.

Carnestoltes infantil
Concentració a la plaça Catalunya, a les 17 h. 
Cercavila, berenar i animació a la UEC.

Carnestoltes d’adults
Concentració a la plaça Catalunya, a les 
21.30 h. Ron cremat, pregó, rua, concurs 
de disfresses i gran ball a la UEC.

Diumenge 3
Curs d’esquí alpí i snowboard a l’estació de 
Pal-Arinsal, organitzat pel Centre munta-
nyenc i de recerques d’Olesa.

Divendres 8
Cinefòrum del Club de Lectura Negra. 
A les 22 h., a la Biblioteca.

Dissabte 9
Conferència sobre feng-shui. 
A les 11 h., a la Biblioteca.

Curs de monitors de jovent sardanista. 
Al Casal, a les 10 h.

Diumenge 10
Curs d’esquí alpí i snowboard a l’estació de 
Pal-Arinsal, organitzat pel Centre munta-
nyenc i de recerques d’Olesa.

Divendres 15
Club de Lectura General, amb “Mirall tren-
cat”, de Mercè Rodoreda. A les 18 h. a la 
Biblioteca.

Dissabte 16
Representació “Scrakeja´t” (hip hop), amb 
la Cobos Mika Company. A les 22 h., al 
Casal.

Diumenge 17
Curs d’esquí alpí i snowboard a l’estació de 
Pal-Arinsal, organitzat pel Centre munta-
nyenc i de recerques d’Olesa.

Divendres 22
Rotllana de contes amb la Espe. 
A la Biblioteca, a les 18 h.

Presentació dels treballs de Recerca Jove 
comarcal. A les 18 h. a la Casa de Cultura. 
Organitza: Centre d’Estudis Comarcals del 
Baix Llobregat.

Inauguració de l’exposició d’arts plàstiques 
del col·lectiu “La Bestorre” de Monistrol de 
Montserrat. Fins al 9 de març, a la Casa de 
Cultura.

Dissabte 23
Festival de dansa amb els grups “Alfaro 
baila”, d’Alfaro (La Rioja) “Meatzaldeko 
Harrigorria Dantza Taldea”, d’Abanto Zier-
bana (Bilbao) i de l’Esbart Olesà. A les 20 
h., al Casal.

Diumenge 24
Curs d’esquí alpí i snowboard a l’estació de 
Pal-Arinsal, organitzat pel Centre munta-
nyenc i de recerques d’Olesa.

Ballada de sardanes dins el programa “Fes 
sardana”. A les 12 h. a la plaça dels Països 
catalans (La Central). Organitza: ACF Olesa 
Sardanista.

Dilluns 25
10è aniversari de l’IES Daniel Blanxart amb 
l’exposició de l’empresa simulada “Segure-
tat Blanxart, S.A.S”. Fins al 9 de març, a la 
Casa de Cultura.

Divendres 29
Hora del Conte, amb Clara Gavaldà. 
A les 18 h. a la Biblioteca.
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De què et disfressaries per a suportar la costa de febrer? 
El Carnestoltes i la “costa de febrer” venen junts aquest any i per aguantar aquest mes, podríem canviar-nos la personalitat, encara 
que sigui per uns dies... doncs se’ns va ocórrer preguntar als botiguers “de què et disfressaries per a suportar la costa de febrer? 

Calaix de sastre

“Jo em disfressaria de paciència i sobretot d’imaginació” 
Estela (Neo natura)

“Triaria la disfressa del geni del llum, de Alladin” 
Nohema de los Reyes (Nohek)

“Em disfressaria de polític olesà” 
Raül Asensio (Trams)

“Probablement de conill de la sort o de bitllet de 500 euros”
Fran (Egar Òptic)

“Jo em posaria una disfressa de Visa o de Mastercard, per a prorrogar els pagaments” 
Marta Tiller (Marta Perruqueria) 08640
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Esport olesà
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Ciclisme I
El passat dia 26 de desembre,un nom-
brós grup de ciclistes de muntanya ole-
sans van fer la tradicional pujada a la 
Creu de Saba, el punt més alt d’Olesa. 
Aquesta popular pujada ja porta més de 
10 anys fent-se, sent aquest any una 
de les que més ciclistes ha reunit,ja que 
eren més d’una vintena. Al llarg del matí 
solen pujar altres ciclistes que no volen 
matinar tant, ja que la sortida principal 
es fa a les vuit del mati per poder pujar 
i baixar d’hora per poder acomplir amb 
els compromisos familiars. És de desta-
car també el lamentable estat en que es 
troba el mapa del voltants fet de rajoles 
i que algú desaprensiu ha trencat.

De Rússia a Olesa
El CB Olesa Espanyol ha incorporat a la 
jugadora rusa Olga Podkovalnikova pro-
vinent del Lattes Montpellier francès. La 
russa té 23 anys, és pivot i 1,95 cm. 
d’alçada, i anteriorment havia jugat al 
Ros Casares espanyol i al Samara rus. La 
jove jugadora rusa reforça el joc inte-
rior del conjunt olesà dirigit per Lucas 
Mondelo.

Atletisme
El pasado 13 de enero se llevó a cabo la 
tradicional Pujada als dipòsits en Vilanova 
del camí, competición que marcó el inicio 
de la temporada para los atletas olesanos 
Antonio Pareja y Joami Rivera. El prime-
ro acabó nuevamente en el podio de la 
categoría de veteranos.

Bàsquet
Perfumerias Avenida de Salamanca serà 
el rival del CB Olesa en els quarts de final 
de la Copa de la Reina que es disputaran 
el divendres 15 de febrer a Sevilla. Si 
l’Olesa pasés a les semifinals, el seu rival  
sortiria del partit que enfrontarà el ma-
teix dia, al CB Sant José de León, contra 
l’Extrugasa de Villagarcía d’Arousa. La 
resta de partits són el Ros Casares de 
Valencia-Rivas Futura de Madrid i l’EBE 
Promocions Santa Eulàlia d’Eivissa-Celta 
de Vigo.

Reconeixement
El passat 11 de gener, l’Ajuntament ha 
reconegut als esportistes i club esportius 
olesans  que al llarg de l’any 2007, han 
assolit èxits destacats. L’acte ha estat 

presidit per l’alcalde d’Olesa i el regidor 
d’Esports, Joan Soler que va dir que des 
de l’Ajuntament “volem que l’esport 
estigui més a prop de la gent ja que la 
cultura i l’esport són instruments claus 
en la societat actual”. Per la seva part, 
Jaume Monné va destacar que “ens te-
nim que sentir orgullosos de la xarxa 
esportiva que tenim” després de agrair 
la tasca realitzada per l’anterior regidor 
de l’àrea, Josep Dolader. Els guardonats 
van ser: Adrià Araujo Sánchez (motoci-
clisme), Club Olesa Patí (hoquei patins), 
Antonio Pareja (triatló i aquatló), Rafa 
Gomarín Velasco (trial 4 x 4), Andreu 
Motos Porte (trial 4 x 4), CF Olesa (fut-
bol), Club Power Olesa (culturisme), 
CB Olesa (bàsquet), Club Tennis taula 
Olesa (tennis taula), Joan Valls Graells, 
Marta Vilalta Solé, Josep Lluís Amador 
(tir amb arc), Verónica Pamiès Morera i 
Pedro Cordero.

Ciclisme II
El ciclista olesano Magín González ha 
resumido su brillante temporada 2007 
donde ha competido dentro del equipo 
gironí de Bicicletas Esteve y ha vuelto a 

ganar la general de la Challenge catala-
na de ciclismo Màster 30 por segundo 
año consecutivo. A este éxito ha suma-
do la general de la Montaña, siendo el 
dominador de dicha categoría desde el 
primer hasta el último día. La Challenge 
ha constado de 24 carreras puntuables, 
de las cuales ha ganado dos (Vinyols en 
Tarragona y Vallter 2000), pero lo que le 
ha dado la victoria, reconoce González 
“ha sido la enorme regularidad durante 
todo el año, puesto que solo he estado 
4 veces fuera de los 5 primeros puestos 
de cada carrera”. Además, el año pasado 
ha corrido la 1ª Vuelta a España Master, 
con 7 etapas y con salida en Mancha 
Real (Jaén) y llegada en Santander, 
donde logró ser cuarto en las etapas 
3ª y 4ª (Tarancón y Aranda de Duero), 
en una prueba de altísimo nivel con los 
mejores corredores del mundo en esta 
categoría.
Para el 2008, González tiene como ob-
jetivo “ganar alguna vuelta por etapas, 
y hacerlo bien en el campeonato de 
España y en el campeonato del Mundo 
que se celebrará en Austria en el mes 
de agosto”.

Reconeixement als esportistes olesans
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Guaita!
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Noves generacions
L’olesana Marta López és des del 
passat mes de gener la nova presi-
denta de les joventuts del PP al Baix 
Llobregat Nord. Té 19 anys i estudia 
dret a la Universitat de Barcelona i la 
seva intenció es la de reforçar la pre-
sència del partit a la comarca i la de 
fer d’aquesta plataforma una eina útil 
a la qual “puguin anar els joves per 
trobar solucions viables als problemes 
amb què es troben a Olesa sense que 
importi el seu pensament polític”.

Carta oberta al Bloc Olesà
Malauradament, un altre cop, el Bloc 
Olesà és el partit del “no a tot”. El 
passat dijous 20 de desembre, es va 
celebrar el Ple ordinari del mes, l’últim 
Ple del 2007. És curiós, però em va ar-
ribar a sobtar l’enèsima postura del no 
del Bloc Olesà referent al PUOSC (Pla 
únic d’obres i serveis de Catalunya). 
Tal com hem dit, el Bloc Olesà va votar 
contràriament als vuit projectes que 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat té 
pensat de dur a terme amb el PUOSC. 
Vegem-los detingudament:
Arranjaments de carrers a l’Eixample: 
un projecte que afecta directíssima-
ment la població olesana, la seva mo-
bilitat, el seu benestar, i tot en general. 
El Bloc ho desestima.
Riera de Can Carreras: un dels eterns 
projectes de soterrament de la riera, 
el qual, a causa de les riades que bai-
xen per allà, és més que prioritari. El 
Bloc també ho desestima. Per cert, la 
riera de Can Carreras està ubicada al 
casc antic.
Cal Puigjaner: edifici emblemàtic 
propietat de l’Ajuntament i, per tant, 
de tots els olesans i, per cert, també 
situat al casc antic. El Bloc també ho 
desestima.
Escorxador: un equipament que servi-
ria tant al teixit associatiu de la ciutat, 
que, per cert, no és poc, com al jovent 
i, fins i tot, per a temes culturals. Sem-
bla ser que el Bloc no troba oportú 
donar-hi suport.
Salistes: el teatre olesà per excel-
lència, malauradament, en un estat 
arquitectònic delicat, i malauradament 
també sembla ser que el Bloc no està 
per la labor de donar un cop de mà.
Wi-Fi: una oportunitat per dotar la 
ciutat de noves tecnologies, de mo-
dernitzar-nos, de canviar (perquè, per 
cert, això també són nous temps, nous 
canvis). El Bloc està disposat a viure al 
segle XVIII??? Sembla ser que sí.
Nau de la Brigada: una nau que su-
posa dues coses molt importants: la 

millora organitzativa d’un servei i, el 
més important, la millora qualitativa 
dels nostres treballadors. El Bloc, per 
desgràcia, no ho accepta.
Ens indigna, ens indigna que el Bloc 
per enèsima vegada adopti aquesta 
postura. Des del PSC creiem que 
els votants del Bloc en especial, i la 
ciutadania d’Olesa de Montserrat en 
general, no es mereixen aquest tracte 
que està donant a la pròpia ciutat la 
segona força més votada. Són molts 
ciutadans els que varen donar suport 
al Bloc Olesà en les anteriors elecci-
ons generals. Senyors del Bloc Olesà, 
fer política no significa dir no a tot, 
fer-se el màrtir republicà, tornar a dir 
no a tot, treure butlletins demagògics 
enverinats amb una retòrica màrtir, 
victimista i negativa, tornar un altre 
cop a dir no a tot, estar-se fins al 2050 
parlant del sou de l’alcalde, i acabar 
dient no a tot. Però el que és pitjor, fer 
política no significa recollir vots amb 

En petit comité

mentides, no voler governar i, fins i 
tot, no tenir predisposició a governar, 
i si no tens predisposició a governar, 
evidentment, no pots ser una bona 
oposició. La vostra actitud sí que re-
alment hipoteca Olesa de Montserrat, 
enganyant als ciutadans, únicament 
aconseguireu que el dia que pugueu 
governar, no sigueu capaços de fer-
ho, i no ho vulgueu fer. Aleshores sí 
que serà possible, però increïblement 
necessària una altra Olesa.
Comissió Executiva del PSC d’Olesa de 
Montserrat

Resposta
En contestació a l’escrit “No a tot” del 
número anterior del 08640.
No sóc membre de cap partit polític 
però, si el Bloc Olesà és el partit del NO 
A TOT, el PSC d’Olesa és el partit del SÍ A 
TOT: sí a posar a l’alcalde un sou abusiu i 
desmesurat (és el 15è alcalde que cobra 
més d’Espanya), sí a tenir Olesa feta una 

pena (Parc de l’Estatut, voreres, carrers 
bruts, zones d’aparcament, falta de pa-
pereres, carrer Alfons Sala, etc., etc., 
etc.) i sí a apujar els impostos (és clar, 
d’algun lloc s’han de treure els diners per 
pagar els seus salaris, i no val l’excusa 
que l’últim any no es van apujar, perquè 
si ho dividim entre dos, igualment els 
apujaran massa, sinó mirin els impostos 
que apugen els pobles veïns). I sobre el 
fet que els olesans han escollit al PSC a 
les eleccions, sí que és així si mirem el 
nombre de vots, però si tenim en comp-
te el que ha crescut Olesa els últims 4 
anys, el PSC no ha crescut quasi res en 
vots, cosa que vol dir que en part és una 
derrota. A més, cal tenir en compte que 
molta gent de la que ha votat ha vingut 
de fora i no coneixia gaire la mena de 
gent a la qual donava el vot. Però no es 
preocupi que per als propers comicis serà 
tot molt diferent.
OT (a la recerca de l’Olesa perduda)
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Jordi Monton

Al carrer Colom a l’altura de la Rambla, els vianants no poden deixar de mirar l’espectacle que apareix a la porta 
d’aquesta botiga. Resulta que al bloc de pisos han decidit muntar un ascensor i han entrat al lavabo de l’amo de la 
botiga, que no ha tingut una idea millor que empaperar l’aparador amb les seves queixes... però també ha decidit 
muntar el seu inutilitzat lavabo a la vista de tothom... A veure si s’hi troba una solució! 
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Classificats
Treball
Ajustador/ora i mecànic/a electricista 
per utilitzar maquinària per fusteries; 
animador/ora de grup per conduir un 
grup de nens/es amb un itinerari gui-
at, explicant conceptes sobre el medi 
natural que els envolta, tot realitzant 
un dossier de treball; recepcionista 
en una empresa del sector alimen-
tari; empleat/da administratiu/iva; 
soldadors/ores oxitalladors/ores; perit 
comptable; tècnic superior o oficial de 
1a per treballar en una assessoria al 
departament laboral; carregador/ora 
de magatzem; dependent/a de comerç 
al detall. 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
Particular alquila apartamento en 
Menorca (Cala’n Porter) por semanas 
durante los meses de verano. 
Interesados llamar al 669 168 214 o 
al 696 790 956. Buen precio.

Se vende cama articulada, eléctrica 
con los cabezales de madera y colchón 
usado durante tres meses. 
Precio: 500 euros. Tel: 659 216 650.

Profesor nativo ofrece clases de inglés 
básico hasta nivel avanzado. Inglés de 
negocios, preparación de FCE y clases 
de recuperación. Tel: 622 116 243.

Piso en venta en la zona del CAP, 
planta baja, con patio, tres habitacio-
nes (una en suite), lavabo, comedor, 
cocina, un año de antigüedad. 
Tel: 677 439 468.

Empresa del sector de la alimentación 
necesita televendedora con imprescin-
dibles nociones de informàtica. 
Contactar al tel: 629 201 816.

Alquilo plaza parking delante del taller 
Hyundai en Los Clossos. Precio: 60€ 
al mes. Tel: 677 590 277.

Es ven bicicleta estàtica: frenada mag-
nètica i control digital (velocitat, ca-
lories, km...). Esta en excelent estat, 
preu: 100 euros. Tel: 654 229 367.

Vendo plaza de parking, 
precio: 18.000€, zona Ayuntamiento. 
Tel.: 669 451 392.

Vendo Suzuki Samurai, año 95, 1300 
cc, techo fibra descapotable, barra 
antivuelco, radio cassette altavoces, 
defensas, volante Momo, fundas asi-
entos, techo lona de regalo, 65000 
Kms, sin uso como 4X4, perfecto es-
tado. 3900 €uros.
Tel.: 609 673 017

Plaza de parking en venta en la zona 
del Parc de l’Estatut. 
Tel: 629 840 880.

Se vende plaza de aparcamiento en la 
zona del Parc de l’Estatut. 
Tel: 615 307 886.

Es ven grúa per transportar malalts 
sense mobilitat i els arneses corres-
ponents. Tel: 639 481 005.

El Voluntariado Vicenciano quiere dar 
las gracias a todo el pueblo de Olesa 
por la ayuda que les da por la entrega 
de ropa, alimentos y muebles. En este 
momento, están necesitando mantas, 
dos cunas y un cochecito doble de bebé 
para una mujer que está esperando 
mellizos. Los interesados pueden co-
municarse al teléfono: 93 778 0360.

S’ofereix noia per donar classes de 
repàs a nens de primària, secundària 
i batxillerat. Tel: 665 644 236.

Se vende piso muy céntrico, 100 m2., 
cuatro habitaciones (dos dobles), dos 
lavabos, comedor, con ascensor, cale-
facción y aire acondicionado. Precio: 
37 millones (222.000 euros). 
Tel: 645 995 389, 93 778 5624.

Se vende Oberlok 5 h., 500 euros y 
Recta, 200 euros. Tel: 666 720 623.

Se vende Habanos Cohiba Espledido y 
caja, 350 euros. Tel: 625 495 640.

Compro material de Ibertren (vagones, 
locomotoras, etc.). Tel: 646 554 343.

S’ofereix servei de fisioteràpia a domi-
cili (preu sessió 25 euros). 
Tel: 666 124 264.

Alquilo piso de 84 m2. en Sant Bernat, 
3 habitaciones, amueblado. 
Tel: 697 473 414.

Se venden 30 metros de estanterías 
de varias profundidades, 6 metros de 
mostrador con vidrio y estanterías pla-
teadas portátiles, por separado o todo 
junto. Tel.: 93 778 5278.

Se vende LADA NIVA Gasolina 1600, 
color rojo, buen estado, 70.000 km. 
Precio: 1.200 €. Tel: 666 492 315 
(José).
 
Urgeix vendre pis, ubicat al Poble Sec, 
a 1 minut del DIA, disposa de calefacció 
i tancament d’alumini. Preu: 34 millons 
de pessetes. Tel: 697 647 310.

Mestra de Primària s’ofereix per 
donar classes particulars a estudi-
ants d’aquesta etapa. 
Tel. 607 621 871.

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

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

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

Se traspasa tienda en pleno rendi-
miento. Tel: 628 523 191.

Vendo licencia de taxi V.T. de 8 plazas 
(nacional) limítrofe con área metropo-
litana, en ocasiones para usarse como 
lujo. Precio: 90.000 euros. Posible ve-
híuclo de sólo 9 meses a negociar. 
Tel: 636 461 422 (por las tardes).

S’ofereix cangur per a nens petits. In-
teressats, 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 Ram-
bla. 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 reformado. Precio: 42.500.000 
pesetas. Tel: 93 775 7918.

Se necesita chicas/chicos para repartir 
folletos, revistas, periódicos, etc. Zo-
nas: Olesa y Esparreguera. Contactar 
al tel: 690 283 852.

Es traspassa botiga en ple rendiment, 
zona Anselm Clavé. Interessats, tru-
queu al tel: 670 904 640.

Vendo piso en la zona de Sant Bernat, 
3 habitaciones, baño, balcón, todo ex-
terior, parquet, bomba de calor. Agen-
cias 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. 
Inmejorable. Tel: 666 602 173. Preu: 
37.500.000 pessetes.

Venc televisor Samsung gran se-
minou. Contactar amb Mat al tel: 
93 778 1640.

Vendo cochecito de bebé doble, 
marca Chicco, casi nuevo, ideal para 
mellizos o para dos niños pequeñitos. 
Fundas y mantas incluidas. 
Tel: 690 283 852.

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.
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L'entrevista del febrer
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Trino Liria es el presidente de la Asociación de ve-
cinos del barrio de Sant Bernat, el primer barrio 
construido a las afuera de Olesa y que cumple 50 
años, desde que fueron entregadas las primeras 
viviendas el 1 de marzo de 1958. Trino lleva 30 
años en la Asociación y es una de las personas 
más conocidas y más queridas en el barrio. Con 
él estuvimos repasando la historia del barrio y las 
actuales necesidades.

¿Desde cuándo vives en Sant Bernat?
Estoy aquí desde diciembre de 1957 y mi familia 
fue una de las primeras instalarse. Recuerdo que 
nosotros éramos unos de los pocos que teníamos 
luz en el barrio.

¿Cómo era el barrio hace 50 años?
El barrio se llamó desde un principio “Grupo 25 
de enero” y contaba con 220 viviendas de tercera 
categoría, repartidas en 18 bloques. También se 
construyó el “Grupo Sant Bernat” enfrente del cole-
gio Montserrat, con 5 bloques, con 55 viviendas de 
segunda categoría en total. Entonces la numeración 
de los bloques y las viviendas comenzaba en los 
bloques que están actualmente en la zona de la 
estación de trenes. Allí estaban los bloques del 1 
al 5 y aquí en lo que todo el pueblo conoce como 
“Sant Bernat” están los bloques del 6 al 23.
En 1965 se decide la construcción del colegio Sant 
Bernat y en la década del ’70 comienza la cons-
trucción de los Grupos Santa Oliva I y II, bloques 
diferentes de los iniciales, la caseta de la Guardia 
Civil y el rascacielos. El barrio así comienza a crecer 
y a tener un funcionamiento más importante.

¿Quiénes eran tus vecinos?
Éramos casi todos inmigrantes del sur de España, 
de Andalucía, Granada, Cáceres, Almería. Eran los 
tiempos de posguerra y Cataluña era próspera en 
trabajo y sobre todo Olesa, que si no recuerdo mal, 
era el tercer pueblo en cuanto a su producción textil. 
Todas las familias trabajaban para Catex Molí, Catex 
Vilapou y para Can Sedó, que eran las tres empresas 
importantes del sector textil, que acaparaban la 
mayoría de los trabajadores inmigrantes.

¿Se sintieron alguna vez marginados?
Actualmente creo que el barrio está muy integrado 
al pueblo de Olesa, de hecho forma parte de él y 
está geográficamente unido. Pero hace cincuenta 
años, éramos un poco discriminados por algunas 
familias catalanas. El problema era que el barrio, 
al estar fuera de Olesa, no pertenecía al Ayunta-
miento, sino estaba bajo la ingerencia del Ministerio 
de Vivienda de Madrid, entonces parecía que no 
pertenecíamos al pueblo.

¿Cómo nace la Asociación?
Nace en 1978 y a partir del interés de los vecinos 
por agruparse para tener un espacio de discusión y 
para poder canalizar los reclamos y las demandas 
de la gente. Yo también formé parte del AMPA Sant 
Bernat, que fue la primera asociación como tal que 
existió en Olesa. La Asociación representa a todos 
los vecinos de Sant Bernat, pero los que realmente 
participan son pocos, pasa como en todos lados. 
Actualmente somos 170 socios, pero en sus comien-
zos la Asociación llegó a tener hasta 450.

¿Cuáles son las actuales necesidades 
del barrio?
Se han arreglado las aceras, pero contamos con 
pocos servicios, falta todavía reparar más aceras y 
quitar algunas barreras arquitectónicas más. Tam-
bién tenemos el problema de los contenedores de 
reciclaje que a la gente mayor se le hace difícil re-
ciclar en contenedores con la abertura tan pequeña. 
Y faltan de poner algunos alcantarillados.

¿Hay problemas de convivencia entre 
los vecinos?
No, no hay. Hace 50 años éramos inmigrantes de 
la misma zona, del sur de España; hoy el barrio es 
una composición de esos mismos inmigrantes, de 
sus familias y de inmigrantes de África, América y 
de otras zonas de España, lo que no trae problemas 
de convivencia.

¿Quiénes pueden integrar la Asocia-
ción?
Todos los vecinos del barrio pueden hacerse socios. 
Los jubilados pagan 7 euros al año y el resto, 12 
euros anuales. Por la asociación pasan muchos 
pedidos y reclamos y lo que nosotros hacemos es 
gestionarlos, tramitarlos para que puedan encontrar 
una solución. Además, contamos con una ludoteca, 
una biblioteca, un espacio llamado “Llegir i jugar”, 
una logopeda que viene a tratar a los niños con 
dificultades en el aprendizaje, servicio de bar y sitio 
para realizar fiestas infantiles.

¿Cómo se mantiene la Asociación?
Con el pago de las cuotas. Nuestro trabajo es vo-
luntario, pero lo hacemos de todo corazón. De todas 
maneras, quiero decir que al local de la Asociación 
le falta un poco de mantenimiento, ya que tenemos 
goteras en algunas partes. Creo que el Ayunta-
miento debería asumir a esta asociación como una 
asociación más y a pesar de que dependamos de 
la Generalitat, poder implicarse un poco para que 
podamos mantenernos.

“El barrio 

Sant Bernat 

es mi

familia”

Trino Liria, Presidente de la Asociación de vecinos del barrio de Sant Bernat   foto: Jordi Monton



14 08640

08640

Empreses i serveis
Cursos
El Centre muntanyenc i de recerques 
d’Olesa organitza els seus cursos 
d’esquí i snowboard a l’estació de Pal-
Arinsal, els diumenges 3, 10, 17 i 24 
de febrer. Per a més informació, podeu 
contactar als tels: 609 151 921 i 629 
005 133.

aolesa.com
Amb poc més de sis mesos d’existència 
www.aOlesa.com s’ha convertit en el 
primer portal electrònic d’Olesa de 
Montserrat on les entitats municipals hi 
juguen un paper fonamental. El portal 
té voluntat de ser un espai de troba-
da virtual entre tots els olesans amb 
la intenció de satisfer les necessitats 
creixents dels ciutadans d’informar-se 
a través d’Internet.
A l’aOlesa.com s’hi pot trobar informa-
ció d’actualitat, calendari d’activitats, 
ofertes immobiliàries, de treball i de 
viatge, opinió, reportatges, exposicio-
ns virtuals, cartes al director, taulell 
d’anuncis, i el llistat de les entitats 
d’Olesa amb les seves corresponents 
webs, que el mateix projecte els ha 
facilitat.
Aquest projecte, ofereix una pàgina 
web gratuïta a totes les entitats d’Olesa 
que els permetrà publicar automàti-
cament les seves notícies i activitats 
a l’aOlesa.com.  Les entitats que hi 
estigueu interessades us podeu posar 

en contacte amb els responsables al 
telèfon: 687 490 530 o bé al correu 
electrònic: informacio@aOlesa.com

Liquidación
La tienda de ropa y complementos 
“L’eden” (Parc de l’Estatut) se tras-
pasa por cambio de domicilio y ha 
puesto su género en liquidación del 
50 por ciento.

Cromos
Todos los viernes a partir de las 17 h. 
puedes participar del intercambio de 
cromos, organizado por la papelería 
Literator. Puedes cambiar tus cromos 
repetidos, encontrar nuevos e dialogar 
con otros coleccionistas.

Sorteig
Els guanyadors del sorteig de tres bici-
cletes, organitzat per Trams el passat 
7 de gener, van ser: Carmen Gómez 
Rivera, Silvia Muñoz i Juan Sancho 
Girona.

Botiguers
El pasta 6 de gener es va realitzar 
el sorteig de la moto que va regalar 
l’Associació de Botiguers d’Olesa dins 
de la seva Campanya de Nadal. Do-
lores Ojeda (foto) va ser la premiada 
amb el scooter marca Derbi, model 
Boulevard 125 Plata. Dolors va com-
prar a l’armeria del carrer Alfons Sala 

i no pensava que seria la guanyadora. 
Quan la vam trucar des de l ‘Associació 
per donar-li la notícia, Dolors confessa 
que “m’han agafat una miqueta així 
no m’ho creia i m’ha fet molta il·lusió 
per que mai en la vida he guanyat cap 
cosa”. Enhorabona!

Nova escola bressol
El proper mes de setembre del 2008 
s’obrirà l’Escola Bressol Roda Roda, llar 
d’infants privada amb capacitat per a 
74 nens i ubicada a l’avinguda Francesc 
Macià 31. L’Escola Bressol Roda Roda, 
serà un centre autoritzat pel Departa-
ment d’Ensenyament de la Generalitat 
i acollirà a infants d’edats compreses 
entre els 0 mesos i els 3 anys. 
L’escola oferirà servei de menjador, 
horari de 7 del matí a 7 de la tarda, 
ensenyament de la llengua anglesa, 
classes de piscina per als nens de 2 a 
3 anys, entre altres serveis.
La llar d’infants es configura com un 
espai educatiu on les relacions perso-
nals constitueixen un element fona-
mental a partir del contacte interper-
sonal, la convivència i la diversitat com 
a valors. Així, els diferents projectes 
que configuraran la escola bressol es 
fonamenten en l’atenció educativa per 
tal de potenciar i afavorir el desenvolu-
pament de les capacitats dels infants, 
tot respectant les seves singularitats 
i tenint en compte les seves necessi-

tats fisiològiques (higiene, alimentació, 
son, etc.).
L’escola Bressol Roda Roda vol ser un 
centre especialitzat en el primer cicle 
d’educació infantil, el primer graó 
del sistema educatiu, un lloc per a 
experimentar i cercar respostes a la 
seva curiositat, un espai on observar, 
descobrir i explorar tot potenciant 
l’interès per l’entorn i ajudant a les 
famílies en la tasca d’educar. Per a 
més informació, contactar al correu:
escolarodaroda@yahoo.es

Renault
El passat mes de gener, l’empresa 
Remm Guitart ha editat el seu bu-
tlletí de notícies Renault, anomenat 
“L’intermitent”, que es reparteix per 
tota la comarca del BLN. La seva pri-
mera edició compta amb notícies, no-
vetats, promocions i ofertes de la em-
presa automobilística. Enhorabona!

Sorteo
La pastisseria La vella tahona hizo 
efectivo la entrega de los diez viajes 
a Comarruga, que estaban dentro de 
los tortells de Reis. El viaje se realizará 
en abril. Los ganadores son: Antonio 
Pérez Medialdea, Rafael Díaz Mora, Ana 
Sánchez, Rosa María Rasad Riera, José 
González, Sumell, Dolores García Ba-
rreño, Mari Carmen Cervantes, Antonia 
Justo y Lluís Torres.

Guanyadora de la moto de l'Associació de Botiguers   foto: Jordi Monton Guanyadors dels viatges a Comarruga de La Vella Tahona   foto: Jordi Monton
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Angels Campoy Lozano (46), Anna Maria Garcia Gibert (78), Antoni Boada Juncosa (31), Antonio López Ferrera (52), Antonio Pérez Medialdea (70), Antoni Prats 
Graupera (87), Antonio Vicente Moreno (60), Apolonio Casamayor Alcarria (89), Arnau Mollón Casado (4), Beatriz Díaz Manzanares (18), Beatriz Gómez (48), 
Bernat Durán (39), Cándido Colom Solsona (77), Carmelo Sánchez Sánchez (53), Daniel Abril Escolano (32), Dèlia Almirall Vilà (23), Dolores Puig Valls (90), 
Emili Bayona Gibert (43), Eusebio Ortiz Serrano (83), Faustino García Aylagas (88), Felisa Guillem Gil (73), Florencio Codina Gorro (81), Francesc Domingo 
Valldeperas (72), Francisca Castrillo Cordero (70), Francisco Corchado Gonzalez (95), Francisco Chicón (79), Gabriel Cassi Sales (77), Helena Escolà Boada 
(21), Helena Oleart Playà (13), Isabel Carreño Moreno (68), Jaume Morera Castelltort (87), Joan Arévalo (65), Joan Pérez Avellana (87), Joan Pujol Alavedra 
(85), Joan Segura Rius (47), Joan Torres Vicente (9), Jordi Pinyol Guamis (30), Josep Arjona Romero (42), Josep Carrera Jolis (41), Josep Carrique Montoya 
(78), Judit Echenique Martínez (29), Júlia Ayguadé Canals (84), Laura López Peláez, Lola Ubeda Bretone (71), Lourdes Curto Escoda (64), Lluís Reche Gil (14), 
Macaria García Guerra (82), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró (13), Marga Arévalo Alvarez (39), Maria Bruquetes Graells (88), Maria Galcerán Alavedra (52), 
María Manzanares Amaro (56), Maria Rosa Altarriba Fernández (44), Maria Rosa Margarit Tobella (47), Marta Caballé Martínez (34), Melchor Cano Morales 
(49), Mercè Llopart Durán (15), Meritxell Llopart Durán (20), Miguel Fenollart (85), Miguel Guillamón Casanovas (80), Miguel Navarro Mancebo (74), Miquel 
Aiguadé Ballús (59), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (37), Montse Boada Sastre (73), Montserrat Cherta Batet (84), Montserrat Gonell Cervera 
(82), Nerea Barragán Lozano (7), Nil Segura Monfort (6), Núria Llimona Alemany (28), Núria Piqué Pinto (77), Paquita García Caballé (41), Paquita Gibert Juven-

teny (73), Pere Camats Cabré (35), Pere Camats 
Planas (70), Pilar Moser (51), Pol Aceña Foguet 
(15), Rosa Pallarès Tarrazona (73), Rosa Volta 
Segura (86), Sebastià Vilà Fillola (53), Sergio 
Ibáñez Poble (26), Sofía Lujano Valdivias (90), 
Teresa Estruch Mura (67), Valentina Marta Car-
rasco (91), Vicenç Mata Torres (84).

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.

Soy Patuco, un gatito macho de cuatro meses, de raza común europeo 
negro y blanco. Perdí un ojo por una infección pero me encuentro bien, 
soy muy cariñoso y me gusta que me toquen la barriga. 

Me llaman Panda por mi color blanco con manchas negras. Tengo tres me-
ses, vengo de una camada de tres hermanos y soy muy tímido. Necesito 
una familia que me adopte y me dé cariño. 

Si nos quieres adoptar, ponte en contacto con ACAIMA, 
al tel: 656 662 251
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