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Farmàcies de guàrdia  -  Setembre 2008
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Mercat Municipal  Foto: Jordi Monton

Jo sóc del mes enllà o del més aquí, 
amb els temps que corren, aquest 
agost no vaig marxar de vacances. 
No us cregueu que és una decisió de 
crisi, què va. Finalment, volia respi-
rar i experimentar el què és tornar a 
tenir un poble plàcid, tranquil, amb 
pocs habitants i per damunt de tots 
poder aparcar sense problemes.
La zona blava, l’agost no va repre-
sentar cap problema, no va fer falta 
buscar una moneda al fons de la 
bossa, ni posar la mà a les butxa-
ques ja que no es posen multes i, 
de debò que Olesa era un petit pa-
radís. Malgrat la intensa calor i el sol 
devastador d’alguns dies d’agost, 
m’ha agradat molt caminar per la 
vila aquest mes estival.
Pels que han marxat de vacances 
no es creguin que aquí ho hàgim 
passat malament. Quan el sol es-
trenyia molt, pujava a la piscina 
i allà m’adonava que érem molts 
els que havíem decidit, de forma 
forçada o no, quedar-nos per aquí. 
És que a la piscina hi havia molta 
gent, de totes les edats i mides, 
nadons, nens, adolescents, joves, 
iaios, persones primes, grasses; 
amb ulleres, sense ulleres; macos i 
maques, moderns i no tant. Molts a 
mitja tarda pujaven al bar, després 
quan el sol començava a afluixar, els 
jocs de pilota es feien visibles i així 
he passat moltes tardes d’agost... 
ja veuen no es gens espectacular, 
al cap i a la fi no fa falta massa per 
passar-la bé, no?

El setembre ja és una altra la histò-
ria. Comencen les classes, llargues 
cues a les llibreries, molts comen-
cem a treballar i comencem la ru-
tina que durarà fins a les pròximes 
vacances. I Olesa deixa de ser la 
vila plàcida d’agost. També ja ens 
posem a punt per celebrar la Diada, 
bé, pels que sàpiguen què és el que 
se celebra perquè una nena de 16 
anys l’altre dia em va dir que el que 
se celebrava era l’aniversari de l’en-
sorrament de les torres bessones!!! 
Feina per als professors. Però això 
és per un altre escrit una mica més 
específic. Us deixo en pau...

PD: Si veieu algunes faltes orto-
gràfiques al periòdic, disculpeu-
nos però el Servei Català estava de 
vacances.

Poesia
L’Associació Voluntaris d’Olesa convoca 
al 14è concurs de poesia, que com cada 
any celebren a l’octubre. El tema és lliure 
i pot estar escrit en català o castellà, i 
l’ùltim dia que es recolliran els treballs 
serà el divendres 26 de setembre, al local 
de l’Associació, al Parc Municipal.

Acció!
Dos joves germans olesans, Toni i Enric 
Ruiz, de 17 i 8 anys respectivament, 
participaran a la propera pel·lícula del 
cineasta i guionista Joaquim Oristrell, 
titulada “Mi dieta mediterránea” i que 
té com a protagonistes a Paco León, Al-
fonso Basave i Olivia Molina. Aquesta és 
la primera pel·lícula de l’Enric i la quarta 
del Toni, que vol dedicar-se professional-
ment al món de la interpretació.

Mercat Municipal
La Diputació de Barcelona esta treba-
llant amb els Ajuntaments de Badalona, 
Barcelona, Barberà del Vallès, Mataró, 
Manresa, Sabadell, Sant Boi de 
Llobregat, Terrassa, Viladecans i Olesa 
de Montserrat en la redacció del “Llibre 
Blanc” del Mercats Municipals, on es 
recullen els mínims que han de figurar 
en un reglament de Mercat Municipal. 
Aquest llibre servirà com a base per re-
dactar els nous reglaments del Mercats 
Municipals de la província de Barcelona. 
L’esborrany està enllestit, ara tant sols 
falta que els serveis jurídics i tècnics de 

la Diputació el validin. Segons el cap de 
Promoció Econòmica, Josep Torrent, “és 
un honor formar part d’aquest grup i de-
fensar els interessos del municipis més 
petits. És una feina pionera i innovadora 
amb molta projecció de futur. La segona 
part del projecte, que començarà el mes 
de setembre, és adaptar-lo al municipi 
d’Olesa de Montserrat, amb la partici-
pació de tots els implicats”. Segons el 
regidor de Promoció Econòmica, Josep 
Lluis Alonso, “el Mercat Municipal és un 
dels motors econòmics del municipi i 
s’ha de posar en marxa urgentment el 
nou reglament, però sense precipitació 
perquè cal un reglament sòlid, consistent 
i de futur”.

Tornem a classe!
El proper 15 de setembre comencen les 
classes i com a  novetats, està l'inau-
guració del nou CEIP Sant Bernat en la 
zona dels Closos, que segons la regidora 
d’Educació, Magda Graells “començarà 
el curs sense problemes”. Graells va 
puntualitzar que al CEIP Sant Bernat 
actual “s’han fet modificacions puntuals 
i adequacions en un dels edificis tenint en 
compte la normativa actual a fi de poder 
anar-hi l’Aula d’Adults que properament 
passarà a ser Centre d’Adults”. En relació 
al CEIP Puigventós, la regidora va des-
tacar que “segueix la seva construcció 
tal com ens van informar dels Serveis 
Tècnics dels Serveis Territorials, o sigui 
que està previst acabar la primera fase a 
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Nou CEIP Sant Bernat  Foto: Jordi Monton

finals d’aquest trimestre, que comporta  
ubicar Educació Infantil i 1er d’Educació 
Primària i aniran continuant les obres 
fins a la seva total finalització”. 
Per últim, Graells ha dit que la segona 
llar d’infants “ha entrat en el procés de 
contracte administratiu que finalitza a 
primers de setembre i que seguirà amb 
la fase prevista de la seva construcció”.

Enderrocament
La casa parcialment esfondrada del car-
rer Creu Reial número 9, ha començat a 
ser enderrocada, després de complica-
des negociacions entre l’Ajuntament, els 
propietaris i la pròpia constructora que, 
finalment, es fa càrrec de l’enderroc de 
la totalitat de la vivenda, amb total ga-
rantia per a la resta de veïns adjacents. 
Segons el regidor d’Ordenació Urbanís-
tica, Víctor Serrano “els acords signats 
comprometen a l’empresa constructora 
a fer-se càrrec de l’enderroc de l’edifici, 
i a l’Ajuntament a assumir les despeses 
d’allotjament dels veïns que han quedat 
desallotjats”. La sentència del judici de-
terminarà que s’hi ha de fer en l’espai 
del número 9 de Creu Reial.

Llibres subvencionats
L’Ajuntament d’Abrera va obrir una nova 
convocatòria per subvencionar el 50 % 
del cost dels llibres de text de l’ense-
nyament públic i concertat obligatori de 
tots els alumnes de P3 fins a 4rt d’ESO 
empadronats al municipi, així com dels 
alumnes d’educació especial. Les asso-
ciacions de pares i mares d’alumnes 
(AMPAS) dels tres centres públics que 
hi ha al municipi són les que venen els 

llibres escolars a Abrera, però aquesta 
mesura beneficiarà tant als socis com no 
socis de les AMPAS, i els socis tindran, 
a part, el descompte per pertànyer a 
l’associació. 
Per aquelles famílies que comprin el 
llibres de text a un comerç han de 
sol·licitar la subvenció al Departament 
d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament fins 
el 23 de juny del 2009.
En els casos d’alumnes empadronats a 
Abrera que estudiïn a centres escolars 
d’altres poblacions o que comprin els 
llibres de text a d’altres establiments de 
fora del municipi el consistori també ha 
establert la mateixa subvenció del 50% 
del cost. Durant el curs passat se’n van 
beneficiar un total de 1.173 alumnes del 
municipi, el que va representar per al 
consistori un cost total de 83.899 euros. 
Per a més informació, contactar al tel: 
93 770 0325 o al 93 770 0101.

Curs
El proper 18 de setembre començarà el 
Curs de manipulador d’aliments, adreçat 
a totes aquelles persones i/o entitats que 
exerceixen un treball relacionat amb el 
contacte directe o indirecte d’aliments, 
amb l’objectiu d’oferir una formació 
pràctica, actual i professional. El curs 
és gratuït i s’oferirà a la Casa de Cultu-
ra, de 16 a 19 h. Per a més informació, 
contactar al Departament de Sanitat i 
Consum de l’Ajuntament, tel: 93 778 
0050 (extensió 2224 i 3315).

Parc per als més petits
Abans de cap d’any estarà arranjat el 
llac del Parc de l’Estatut, una històrica 
reivindicació dels veïns de la zona. Se-
gons el regidor d’Ordenació i Disciplina 
Urbanística, Víctor Serrano, en aquesta 
zona del parc, “funcionarà un espai per 
als més menuts, amb un sorral, gron-

xadors i bancs de manera que els nens 
i nenes poden gaudir de l’espai sense 
cap inseguretat”.

Més atur
Durant el juliol el nombre d’aturats a 
Olesa s’ha incrementat en 35 persones. 
El passat mes de juny, la xifra total d’atu-
rats era de 1.080 persones. Pel que fa als 
grups, els més afectats són els majors 
de 45 anys i, un mes més, les dones que 
presenten un índex d’atur força elevat, 
un 17%, mentre que l’índex comarcal la 
situa al 13%. Per enfrontar aquesta situ-
ació, Promoció Econòmica vol potenciar 
els plans ocupacionals que combinen la 
formació i la sortida professional.

eyeOS
El passat mes d’agost, el projecte olesà 
“eyeOS” va fer tres anys de vida. EyeOs 
va ser creat per els olesans Pau García 
Milà i Marc Cercós i és una nova forma 

de sistema operatiu, on tot està dispo-
nible des del navegador. Amb eyeOS, 
l’usuari pot tenir el seu escriptori, les 
seves aplicacions i arxius sempre amb 
si, sigui on sigui amb un ordinador, PDA 
o telèfon mòbil.
Durant aquests tres anys el projecte ha 
guanyat diferents premis internacionals 
(com el Yahoo! Web Revelation 2007) i 
ha estat finalista en altres, com el “Most 
Likely to Change the World” o els premis 
WebWare 2008.
El projecte compta ja amb xifres que 
il·lustren el seu èxit: la xarxa de eyeOS 
rep 250.000 visites úniques al mes; està 
traduït a més de 35 idiomes; ja hi ha més 
de 242.000 usuaris al servidor públic, on 
tot el món pot crear-se un compte i co-
mençar a usar eyeOS (www.eyeos.info); 
cada dia, entre 300 i 400 persones es 
donen d’alta en aquest servei, i 15.000 
empreses descarreguen cada mes eye-
OS per instal·lar-se’l de manera local.
Un dels impulsors d’EyeOS, Pau García 
Milà ha dit que estan treballant amb 
l’Ajuntament per tirar endavant un pro-
jecte que podria fer que Olesa sigui el 
primer municipi del món en tenir una 
xarxa virtual ciutadana, amb accés 
gratuït.
Per provar el sistema tan sols és neces-
sari entrar en http://www.eyeos.info, 
prémer en “New account” omplint nom 
d’usuari i contrasenya, i accedint a eye-
OS instantàniament.

Nou vehicle
L’Agrupació de Defensa Forestal d’Olesa 
disposa d’un nou vehicle per atendre 
els requeriments en cas d’incendi i per 
realitzar les seves tasques habituals de 
vigilància. Aquest vehicle llogat per a 

Més atur a l’estiu  Foto: Jordi MontonCreu Reial, 9 Foto: Jordi Monton
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Ascensor per a la Biblioteca  Foto: Jordi Monton

l’ADF substitueix el que utilitzava fins 
l’estiu passat l’Agrupació, ja que aquest 
darrer ja estava força malmès.
 
Oasis
L’Associació de Veïns de l’urbanització 
Oasis ha renovat la seva junta, encap-
çalada per José Ramón Delgado. Una 
de les prioritats de la nova directiva 
és aconseguir que l’Ajuntament es faci 
càrrec de tota la gestió de l’urbanització, 
ja que l’associació ara mateix és res-
ponsable dels equipaments públics, la 
neteja de les depuradores i de les zones 
verdes. Segons l’alcalde Jaume Monné, 
aquest mes de setembre podria fer-se la 
recepció a l’Ajuntament, un cop estigui 
enllestida l’urbanització, que podria con-
vertir-se en un barri més del poble.

Foto, foto!
Després de l’èxit de l’edició de 2007, on 
es van presentar més de 100 fotografi-
es, el Projecte Rius convoca el concurs 
de fotografia “Esquitxos” amb el títol 
de “Presència: rius i societat”, per tal 
d’aprofundir en l’impacte de la societat 
als rius i les relacions humanes que s’es-
tableixen amb els espais fluvials.
El període de recepció de fotografies 
acaba el proper 31 d’octubre. Per a 
més informació, podeu consultar la web: 
www.projecterius.org
o al tel: 93 421 3216.

Ascensor bibliotecari
L’Ajuntament ha adjudicat el contracte 
per a l’execució de les obres d’instal·lació 
d’un ascensor a la Biblioteca, a la empre-
sa TEYCO, per un import de 81.730,35 
euros, que seran finançats amb una sub-
venció de 60.000 euros de la Diputació, i 
la resta, per crèdit bancari. Amb aquest 
elevador es facilitarà l’accés a la planta 

superior de la Biblioteca a les persones 
amb mobilitat reduïda. Les obres ja han 
començat i s’espera que en els pròxims 
mesos pugui estar enllestides.

Beques 
Fins al 26 de setembre, l’ACF Olesa Sar-
danista convoca a quatre beques per a 
l’estudi d’instruments de cobla, per a 
estudiants de música fins als 18 anys 
a l’Escola Municipal de Música. Aques-
ta convocatòria, la 21ena, les beques 
estan dedicades als instruments tenora 
i fiscorn i també per a pròrrogues d’al-
tres instruments. Per a més informació, 
contactar al Gregori Campos, tel: 93 
778 0272.

Gènere
Cap a la proper tardor, la Regidoria de 
Polítiques d’Igualtat vol crear un Centre 
d’informació i recursos contra la desi-

gualtat de gènere, que estarà subvenci-
onat conjuntament entre la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat, amb possibles 
aportacions de l’Ajuntament. La regido-
ra Rosina López ha anunciat que encara 
que alguns dels serveis ja s’estan ofe-
rint, com per exemple, l’assessorament 
jurídic, l’agent d’igualtat i els serveis 
psicològics, el futur centre d’informació i 
recursos comprendrà àrees d’informació, 
cultura, formació i participació.

Alfons Sala
L’obertura del carrer Alfons Sala sem-
bla que comenci a estar més a prop. 
Després de l’aprovació del projecte de 
reparació, aquest mes de setembre s’ha 
de aprovar el ple de condicions i pos-
teriorment, es posarà l’obra a concurs, 
segons ha confirmat el regidor de Dis-
ciplina Urbanística, Víctor Serrano. Això 
implica que cap al proper mes d’octubre 

podrien començar les obres de reparació 
i millora del carrer, a càrrec de l’empresa 
guanyadora del concurs. Està previst que 
en un termini de cinc mesos el carrer 
pugui obrir-se un altre cop.

Premiada
L’alumna olesana Mercè Dalmases, del 
Cicle de Grau Superior d’Administració i 
Finances de l’Escola Joviat, ha guanyat 
el primer premi del concurs de “Premis 
als nous professionals”, dins de la cate-
goria de “Crèdits de síntesi i/o projectes 
de Cicles Formatius de Grau Superior”, 
convocat per l’organització CECOT (Pa-
tronal Multisectorial de micro i pimes de 
Catalunya). La Mercè ha realitzat el pla 
d’empresa “La Puda de Montserrat” que 
consisteix en rehabilitar i tornar a posar 
en funcionament aquest antic balneari 
situat als peus de Montserrat, que basa 
la seva activitat en les propietats cura-
tives de les aigües sulfuroses provinents 
del subsòl.

Participació
La Generalitat ha atorgat 488.000 € en 
ajuts per a 57 projectes de promoció de 
la participació ciutadana impulsats per 
42 ens locals de Barcelona. Un d’aquests 
projectes es l’elaboració del Pla Director 
de Participació Ciutadana d’Olesa, que 
rebrà 7.000 €, per aquest estudi que ha 
de revisar i millorar el pla de participa-
ció que ja existeix a l’Ajuntament local. 
D’aquesta manera, s’ha aconseguit que 
la Diputació pagui 10.000 € i la meitat 
del Pla de Participació de la Llei de Barris, 
i que la Generalitat atorgui 7.000 €, que 
sumats als 6.000 € previstos per l’Ajun-
tament, sumen un total de 23.000 €.
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Correu
Queja
Escribo a este periódico para ver si 
hay algún responsable de los cocheci-
tos que hay dentro de las Galerías de 
Olesa, porque hay dos (un pez y un Po-
kémon, creo) que a pesar de estar co-
nectados, no funcionan y no devuelven 
las monedas que uno, inocentemente, 
coloca para los niños. Deberían adver-
tir que no funcionan o directamente 
apartarlos de allí. Gracias.
Rosa Gutiérrez

Decoració al poble
Sabíeu que he llegit varies vegades 
cartes en aquest periòdic que es 
demana que l’Ajuntament mantingui 
els carrers més nets?. Jo també m’hi 
apunto, també ho vull, però voldria dir 
que també és necessari que la gent en 
general procuri no embrutar, no es pot 
tirar a terra un paper qualsevol, ni una 
bossa de plàstic a terra. Es troba una 
paperera, amb una mica de paciència, 
llavors sí, a la paperera. Això també 
es necessari per tenir els carrers nets i 
per honrar-nos a tots. No sé qui va ser 
la persona que va fer posar jardineres 
al primer tram del carrer Alfons Sala, 
no sé el seu nom, des d’aquestes línies 
el felicito, és una molt bona idea, llàs-
tima que no se n’hagin posat més, ja 
haurien d’arribar fins al carrer Francesc 
Macià, i al carrer Passeig del Progrés 
també n’hi hauria d’haver. Olesa hau-
ria de ser una població curiosa, bonica 
amb l’ajut de tothom, n’hi hauria d’ha-
ver fins a la Plaça Nova si algun punt 
ho permet del carrer de l’Església, a 
partir del porxo de ca l’Antiga.
Ja fa temps, que en una ocasió vaig 
demanar, dient que Olesa hauríem de 
tenir una flor, exclusivament olesana, 
amb l’acord de les floristeries i jardi-
ners, recordo que la  senyora Irene 
Alcántara Palecha va suggerir la tulipa 
blanca, perquè és nom femení i el color 
blanc perquè és el color de la pau. Bé, 
és per discutir-ho, s’hauria  de pensar 
amb la classe de clima que tenim, hau-
ria de tenir resistència, no ens plou 
gaire i ens fa bastant sol i calor.
Tenim una plaça Catalunya molt bo-
nica, l’edifici del Mercat també, doncs  
posar-hi flors i a la Plaça de l’Oli, en 
aquesta, a més, banderes en època 
de La Passió, donen color, donen vis-
tositat, donen vida, i festa. En aquest 
teatre, fer lluir el nom de Teatre de La 
Passió, no hi ha cap cartell bonic que 
ho digui. Pel carrer Francesc Macià hi 
passen molts cotxes que van de pas, 
tothom hauria de quedar parat de la 
bellesa d’aquest tram.

I la Rambla. No donem importància 
amb el quadriculat dels carrers de l’Ei-
xample i la seva amplada, ningú en 
dóna relleu, això no és a cada poble, 
a Olesa sí. Es posen pilons al carrer 
República Argentina i estaria millor 
jardineres, altres igual. Ja em suposo 
que les jardineres tenen un altre cost, 
però ajuden a fer bonica la població, 
i tothom a respectar-ho, com si fos 
aquell ram de flors, que la mare ha 
posat al centre de la taula. Ja està bé 
criticar, però posem quelcom per ser 
bonic, fem-ho entre tots.
Tenim un Parc Municipal al mig del 
poble, i a la Casa de la Vila, que és 
per admirar a tothom, manquen flors 
i aigua, hauria d’estar molt més regat, 
els arbres haurien d’estar exuberants, 
tot semblaria una població més rica, 
amb bona administració, Olesa de 
Montserrat, ho és. El parc tenia molta 
aigua pròpia, què se n’ha fet?. La gent 
en general, hauria d’estar orgullosa de 
viure a aquesta vila, s’hi hauria de sen-
tir bé, lluir-hi. Els vilatans paguem la 
nostra contribució, doncs als carrers 
s’hauria de veure.
Lluís Duran i Duran

Viatge
Una vegada més i ja en sou vuit, un 
grup de col·laboradors i simpatitzants 
de La Passió d’Olesa hem anat de vi-
atge. Aquest any de l’1 al 8 de juliol 
hem visitat els llacs del nord d’Itàlia, 
on hem pogut gaudir d’un paisatge 
meravellós i alhora admirar la bellesa 
que guarden, en esglésies, carrers i 
places, els poblets sembrats a la falda 
de les muntanyes que es precipiten a 
les aigües del llac.
Dintre de la nostra ruta hem visitat 
també les ciutats de Turí i Milà i hem 
conegut una mica de la seva història i 
ens hem emocionat davant de la gran-
desa d’alguns dels seus monuments.
Esperem que l’any que ve podrem 
emprendre nous destins per fer més 
agradables les nostres vacances.
Maria Teresa Aiguadé i Lluïsa Corsà

La senyera de l’Espanyol
Aquests dies els diaris comenten que 
el Sr. Antonio Martín ha deixat l’execu-
tiva de l’Espanyol, entre altres coses, 
perquè no han volgut posar la bandera 
catalana a l’uniforme de l’equip, com 
ell volia.
Potser convé recordar que el Sr. 
Martín, a través de la seva empresa 
Quat Inversiones, pretén clavar les 
urpes al cor de Catalunya i destruir 
una bona part de l’entorn natural de 

Montserrat amb un projecte de 200 
naus industrials altament contami-
nants. No l’han aturat ni els informes 
tècnics negatius de l’Ajuntament de 
Collbató, ni l’oposició del Consell Mu-
nicipal de Medi Ambient, ni el dictamen 
desfavorable del Centre d’Estudis del 
Baix Llobregat, ni les al·legacions de 
1.200 veïns de Collbató, ni les 75.000 
signatures que ha recollit la plataforma 
Salvem Montserrat, ni les resolucions 
de la Generalitat de Catalunya. Ara, 
l’agressió a Montserrat probablement 
s’haurà d’aturar als tribunals. 
Desenganyem-nos: els diners no te-
nen pàtria. De cara a la galeria el Sr. 
Antonio Martín pot presumir de cata-
lanitat, però els fets demostren que no 
respecta els símbols del nostre país ni 
té cap sensibilitat pel territori.
Jordi Serra i Massansalvador
Regidor a l’Ajuntament de Collbató
NIF 46331432W

Viatge II
La Parròquia de Santa Maria d’Olesa 
de Montserrat ha organitzat aquest 
any, del 19 al 21 de juliol, el cinquè 
peregrinatge a Taizé. El grup de feli-
gresos que hi hem participat (enguany 
43) hem pogut gaudir del bonic pai-
satge, sempre verd i relaxant, de la 
Bourgogne, regió francesa on es troba 
aquest centre ecumènic de reflexió i 
pregària. Encara que només ha estat 
un tast, per la brevetat del temps, hem 
pogut trobar aquests moments de si-
lenci i reflexió tan escassos en la vida 
quotidiana. Hem gaudit visitant Paray 
le Monial, ciutat de gran importància 
històrica i arquitectònica per el seu 
complex monacal. I tot això animat 
per el bon humor, la companyonia i la 

bona convivència que han presidit tot 
el viatge.
Maria Teresa Aiguadé

Agraïment
Aquesta carta és per agrair a una 
parella d’olesans que ens van aten-
dre i acompanyar quasi tres hores en 
un accident de trànsit que vem patir. 
D’aquest matrimoni, del que només re-
cordo el nom del seu fill, Denise, vull 
destacar el tracte i l’afecte en moments 
de confusió després d’un accident que 
vem patir devant de “Los guardianes”, 
entre Viladecavalls i Olesa, el passat 
21 de juny a la tarda, i que ens van 
acompanyar fins que vem marxar amb 
l’ambulància. També vull agrair als pro-
fessionals de la policia i ambulàncies, 
gràcies de tot cor.
Montserrat

¡Llévatelos a tu casa!
Es lo que algunos olesanos y olesanas 
nos dicen cuando nos ven dar de comer 
a los gatos en las colonias urbanas de 
Olesa. Contestando a estas personas 
les diremos que muchos de estos ani-
males ya tenían sus casas y que por 
falta total de sentimientos por parte 
de sus dueños ahora se encuentran 
en las calles de Olesa, abandonados 
y totalmente desorientados. Nosotros 
invitamos a todos los ciudadanos, 
sobre todo a los que no están de acu-
erdo con las colonias de gatos, que 
por favor se unan a nosotros para 
denunciar el abandono indiscriminado 
de animales aquí en Olesa, no dirijan 
su frustración sobre el inocente, en 
este caso el animal. Llámenos al tel: 
656 662 251 si encuentran animales 
abandonados recién nacidos dentro 

La Passió de viatge  Foto: M.T.A
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Correu (cont.)
de los containers de nuestro pueblo, 
llámenos cuando encuentren un gato 
que ha sido abandonado y herido por 
un coche en su comunidad, nosotros 
con su ayuda denunciaremos estos 
abandonos y maltratos a los anima-
les de Olesa. Los gatos son los otros 
ciudadanos de Olesa con derecho de 
residencia en nuestro pueblo.
Acaima es vuestra asociación, somos 
una entidad legalmente establecida 
que cuenta con el apoyo del Ayuntami-
ento. Acaima alimenta sólo con pienso, 
esteriliza y ofrece cuidados veterinari-
os para que las colonias de gatos estén 
controladas. Acaima es una asociación 
sin ánimo de lucro basado en el volun-
tariado ya que pasamos muchas horas 
en la calle para hacer de Olesa un sitio 
mejor para todos.
Acaima no crea colonias de gatos sino 
que ayuda a las colonias que ya exis-
tían en Olesa, y esta ayuda está ampa-
rada por la ley, por el Ayuntamiento y 
por el derecho último que tienen todos 
los animales a existir con dignidad. Así 
que si algunos de ustedes ayudan a 
los gatos de su comunidad, llámenos 
y crearemos una red en el pueblo 
para facilitar y mejorar la ayuda a los 
gatos. Acaima lleva años trabajando, 
estamos trabajando y seguiremos 
trabajando, es por una buena y justa 
causa. Gracias.
ACAIMA (Asociación contra el Abando-
no y maltrato animal)

La zona industrial de 
Collbató
Com a regidor de l’Ajuntament de 
Collbató, lamento haver de corregir les 
informacions que la Sra. Ana Úbeda, 
regidora d’Urbanisme d’aquest Ajun-
tament, donava en aquesta mateixa 
secció fa uns dies en relació amb 
l’ampliació de la zona industrial de 
Collbató que l’equip de govern d’aquest 
municipi està tramitant al mateix llin-
dar del Parc Natural de Montserrat en 
un paratge que l’avantprojecte del 

Pla Territorial de Catalunya qualifica 
“d’especial protecció de la vinya”
En primer lloc, no és cert que la ma-
joria de grups polítics locals hi donin 
suport, ja que el projecte només ha 
tingut els vots favorables de PSC i CiU. 
Tampoc no és cert que els ciutadans 
hagin legitimat el projecte d’industri-
alització, perquè no hem estat consul-
tats ni se’ns ha permès participar en 
l’elaboració del projecte. El nombre de 
veïns que hi ha presentat al·legacions 
(més de 1.200) supera el nombre de 
vots dels partits que hi estan a favor. 
També hem de fer constar, perquè la 
Sra. Úbeda se n’ha oblidat, els informes 
negatius dels serveis tècnics munici-
pals de Medi Ambient, el vot contrari 
del Consell Municipal de Medi Ambient, 
les resolucions de la Generalitat que 
consideren que l’actuació “és contrària 
als principis de la sostenibilitat”, el dic-
tamen negatiu del Centre d’Estudis del 
Baix Llobregat i les 75.000 signatures 
en contra que ha recollit la campanya 
“Salvem Montserrat”. 
Finalment, cal preguntar-se què vol dir 
la Sra. Úbeda quan diu que l’autovia 
“farà de barrera” de la nova zona in-
dustrial perquè no afecti el parc natural 
de Montserrat. Barrera de què? Dels 
fums, els gasos, els sorolls i les olors? 
Sra. Úbeda, sigui més seriosa i, so-
bretot, no acusi “d’escriure falsedats” 
els ciutadans que estan preocupats 
per aquesta agressió a Montserrat, 
s’informen i expressen el seu lògic 
neguit.
Josep Estradé i Calmet
Regidor a l’Ajuntament de Collbató
Grup d’Independents de Collbató 
(GIC)

Les cartes per a aquesta secció han de 
signar-se amb el nom i cognom de l’autor. 
El diari 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 
d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36, a/e: 
periodic08640@hotmail.com

La columna de l'Ivan
Silenci
Com cada Diada, la família Perez Martí anava a fer una costellada al molí. 
Aquell dia però, en Jordi Perez Martí era més feliç que de costum, se li havia 
caigut la seva primera dent i això segons la seva mare, era un senyal que 
s’estava fent gran.
Mentre la família preparava la costellada, en Jordi jugava a fet i amagar amb 
els seus cosins, l’Anna, la Pepa i l’Albert. L’Anna era la qui parava i havia 
contat ja fins a quinze. En Jordi es va amagar darrera d’un arbre immens i 
al ajupir-se va veure un forat entre la herba.-Aquí segur que no em troba-
ran- es va dir tip de que sempre fos el primer a ser trobat.
A quatre grapes va entrar pel forat i es va sorprendre i mig espantar al veure 
que el forat era més fosc del que li hagués agradat. Poc a poc va veure 
com el llum tornava a ser clar al final del forat. Al sortir es va estranyar de 
no veure a la família, ni a l’Anna ni a la Pepa i ni a l’Albert. Així doncs va 
començar a cridar-los. 
“Mare!, pare! On sou”, cridava en Jordi.
“Mare!, pare!”, cridava tot el fort que podia.
“Prou de cridar” li digué una veu de nena. “Prou que em faràs parar boja 
amb tants crits”.
En Jordi va veure com una nena vestida d’una manera estranya amb una 
roba feta de fulles i flors se li apropava.
“Que et passa?”, li va preguntar la nena.
“Que m’he perdut”, li respon en Jordi.
“No t’has perdut, que no veus que ets aquí amb mi? Si t’haguessis perdut, 
jo no t’hauria trobat. Digues, a qui busques?”
“A la meva família, estaven aquí preparant una costellada però no els tro-
bo”.
“Doncs es evident que qui s’ha perdut no ets tu, son ells”.
Mentre la nena explicava amb una veu melodiosa la diferencia entre perdre’t 
i perdre’s, en Jordi va observar que tenia les orelles de punxa i els ulls eren 
els més rodons que mai havia vist. Desprès d’una bona estona la nena que 
es deia “Erato” li va explicar una manera de trobar als seus pares. “Si fessis 
el favor de no fer tant de soroll, ni al caminar, ni al parlar, ni al respirar, 
podries dedicar un moment a escoltar i si pares l’orella escoltaràs moltes 
coses i fins i tot sentiràs on son els teus pares”.
En Jordi però va començar a parlar acceleradament fins que l’Erato el va 
besar, va ser un petó llarg, els llavis de l’Erato eren fins i tot just tocaven els 
d’en Jordi, allò el va fer callar. No podia fer res, estava com paralitzat, no era 
capaç de separar els llavis de la bella Erato. Poc a poc en Jordi va començar a 
notar la nuesa del silenci i poc a poc aquesta nuesa es va començar a vestir 
amb el bategar del seu cor, les pessigolles d’una formiga enfilant-se per les 
cames, el bategar del cor de l’Erato, el fregar de les fulles ballant amb el 
vent, un rierol que corria però que des d’on era no es veia. Poc desprès va 
sentir el vol d’un ocell que sobrevolava la serralada i fins i tot li va semblar 
sentir el soroll dels núvols al desplaçar-se pel cel blau. I de fons un lent i 
greu bategar, com una nota musical que ho embolcallava tot. Semblava com 
si Erato el guies per aquest nou mon de sons i sensacions. 
De lluny començà a arribar la tonada d’uns crits i rialles, de corredisses i 
gresca. De sobte en Jordi obrí els ulls i descobrí que l’Erato ja no hi era, en 
el seu lloc hi havia el pètal d’una flor molt perfumada. La formiga acabava 
de baixar de la cama i seguia el seu camí. Corrent i content en Jordi s’abraçà 
a la seva mare tot explicant el que acabava de viure. 
“T’hauràs dormit Jordi”, li digué sa mare.
“No, no és cert, ella era amb mi, el forat, el rierol l’ocell i aquell bategar 
lent i greu. Tot era aquí”.
“Qui sap Jordi, qui sap”, li diu sa mare tot abraçant-lo i fent-li un petó.

Ivan Carreira



0708640

Jaume Monné, alcalde d’Olesa

Els amants de la numerologia tenen la paraula. 
Jaume Monné va néixer el 5/5/55. Està casat, 
té un fill i una filla. Des de juliol de l’any passat 
és l’alcalde d’Olesa. En aquesta entrevista, l’al-
calde d’Olesa, Jaume Monné, ens va comentar 
els reptes per afrontar durant aquest proper 
curs escolar-polític que s’inicia aquest setem-
bre. L’alcalde va destacar tres actuacions fona-
mentals que es desenvoluparan properament 
i per a les quals estan treballant. Vam parlar, 
també, sobre l’atur a Olesa, els treballadors 
de l’Ajuntament, la deixalleria mòbil i sobre la 
seva vida personal, entre d’altres temes.

Quines prioritats teniu per aquest proper curs 
escolar-polític?
Hi ha algunes actuacions que crec que començaran 
a definir una mica l’Olesa que aquest nou equip de 
govern ha de concretar. Una fa referència a infra-
estructures, es tracta del nou traçat de la carretera 
C55; una altre fa referència a Urbanisme i Habitatge 
i es l’inici del desenvolupament de las zones ARE 
(Àrea Residencial Estratègica), que la Generalitat 
va classificar i que l’Ajuntament ha de desenvolupar, 
això farà que la zona de Vila Pou tingui un creixe-
ment molt important. L’altre tema és la concreció de 
les zones esportives, per exemple, la nova piscina 
coberta i el nou camp de futbol. També l’inici del 
desenvolupament, al 2009, com a primera anualitat 
important, de la Llei de Barris en el Pla Integral del 
Nucli Antic. Aquestes són les qüestions importants, 
apart de millorar els aspectes del dia a dia, en què 
encara creiem que podem treballar i que els ciuta-
dans ens repeteixen.

El Pla d’Actuació 2007/2011 ja està penjat a la 
web de l’Ajuntament, però molta gent encara 
no sap de què es tracta, per què?
És una feina de l’Ajuntament traslladar a l’opinió 
publica totes aquelles actuacions que de vegades es 
fan però que la gent no veu. La nostra voluntat és 
que hi hagi una tasca per difondre i divulgar quines 
són les accions del govern a través dels mitjans de 
comunicació.
El Pla d’Actuació Municipal (PAM) no deixa de ser 
un pla de treball en el qual ha participat tot l’equip 
de govern. Moltes actuacions del pla ja estan en 
marxa, com per exemple, la creació de la segona 
llar d’infants municipal; ja ha sortit la publicació per 
adjudicar el projecte de construcció, cosa que indica 
que és una actuació d’aquest equip de govern.

Quina previsió teniu per a la propera reunió 
sobre neteja viària?
Hem tingut un petit inconvenient i és que en el Con-
sell Sectorial de Barris, la comissió que s’havia de 
crear on hi havia la participació ciutadana, no s’ha 
pogut fer per falta de quòrum. Malgrat això, aquest 
mes de setembre, aquesta comissió de seguiment 
s’ha de reunir per avaluar aquest any de govern i 
a l’empresa concessionària de la neteja del poble. 
Em consta que hi ha una part de la neteja que ha 
millorat, és la neteja de les escombraries a través 
dels contenidors i la neteja dels propis contenidors, 
això s’està desenvolupant força bé, i ens estan dient 
els veïns que s’està realitzant bé, cosa constatada 
també pels controls interns de l’Ajuntament. Però, 
en canvi, pel que fa a la neteja de la via pública, la 
que fan les persones sense camions, la neteja de les 
voreres, dels carrers, hi ha la percepció que no s’està 
millorant amb la mesura que s’hauria de fer. Aquí, 
el Regidor de Medi Ambient, que és el responsable 
de contractar l’empresa de neteja, juntament amb 
la comissió, hauran de fer un incís important per a 
aconseguir que es millori, i que realment es percebi 
com una millora important.

I la deixalleria mòbil?
Estem pendents de posar-la en funcionament. La 
vam demanar a la Generalitat amb els plans d’ocu-
pació per disposar d’una persona per conduir el 
vehicle que tenim, i ens falta veure com ho posem 
en funcionament. Però, abans que comenci el 2009 
hauria d’estar en marxa.

Quines són les autocrítiques del seu equip de 
govern?
Com autocrítica diria que hem destinat molt del 
nostre temps d’aquest primer curs a prendre una 
miqueta de possessió dels àmbits d’actuació de cada 

regidoria. El fet que tinguéssim molts regidors nous, 
malgrat l’acompanyament dels que tenien una mi-
queta més d’experiència, ha fet, que aquesta gestió 
del dia a dia, no s’hagi traslladat als ciutadans en 
alguns casos. En altres casos diria que sí, per exem-
ple, l’oficina d’Atenció al Ciutadà, encara que sigui al 
mateix espai, s’han ampliat els horaris i s’està fent 
que la qualitat que han de rebre els ciutadans, mi-
llori. Ara crec que hem de córrer una miqueta més, 
la casa ja està en ordre.

A l’Ajuntament hi ha persones capacitades?
Penso que en general hi ha personal ben preparat. 
Des de l’últim estudi de personal que es va fer el 
1995, han passat 13 anys. Hem encarregat, a través 
de la Diputació, una valoració, un estudi de llocs de 
treball, per saber si tenim la gent ubicada en els llocs 
pertinents, si necessiten més formació de la que te-
nen per poder desenvolupar la seva feina. Hi ha altra 
gent que a la millor tenen una preparació més alta 
que la requerida a la feina que està desenvolupant i a 
aquestes persones les hem de destinar a un altre lloc. 
Quant al nombre de gent, estem fent un esforç per 
no incrementar la plantilla fins que tinguem aquest 
estudi. Hem fet el pressupost del 2008 amb una 
previsió important de contractar un nou arquitecte 
municipal i un nou aparellador perquè entenem que 
l’àrea d’Urbanisme i Serveis Tècnics, eren àrees amb 
poca gent. Hi havia només un arquitecte municipal, 
un arquitecte tècnic, un enginyer  amb dedicació 
total i una altre amb dedicació parcial. Entenem que 
aquesta àrea era una prioritat dels tres partits de 
l’equip de govern.

Hi ha 1.115 olesans que estan a l’atur, un dels 
majors índexs del Baix Llobregat. Des del Con-
sistori es prenen mesures específiques?
L’atur a Olesa és una de les taxes més elevades del 
Baix Llobregat, estem entre la més alta i la segona 
més alta. Això és per reflexionar: a Olesa sabem que 
la nostra zona industrial és poca i limitada, que algu-
nes estan en desenvolupament en aquest moment 
i nosaltres estem intentant agilitzar els processos 
per tal que aquestes noves zones industrials puguin 
entrar a funcionar el més aviat possible. És important 
que noves empreses s’instal·len i per tant generen 
nous llocs de treball. També estem treballant a la 
zona de La Puda per veure com desencallem els in-
formes que l’Agència Catalana de l’Aigua va fer i que 
han limitat el seu desenvolupament. Són dos camins 
en els quals creiem que, des d’Olesa, podem incidir 
perquè aquesta taxa d’atur pugui disminuir.
Per altra banda, des de Promoció Econòmica, també 
estem treballant per veure com podem desenvolupar 
formació i nous plans ocupacionals que permetin la 
contractació, encara que siguin contractes de 12 me-
sos, de gent que està en una situació delicada. Cap 
a l’hivern estem esperant altres plans ocupacionals 
i esperem que amb això baixi la taxa d’atur. 

Quantes hores dediques a la teva gestió?
Moltes. Vinc a treballar cada dia a les 8 del matí, 
el dia que no ho faig és perquè he hagut d’anar a 
Barcelona per a alguna gestió o perquè he quedat 
amb algun regidor, però habitualment des de les 
8 fins a les 15 h. A les 16:30 h. aproximadament, 
torno i no hi ha un horari de sortida. Els caps de 
setmana toquen les activitats que puguin organitzar 
els clubs, entitats que poden reclamar la presència 
institucional de l’alcalde al marge de la presència 
dels regidors. 

Què et treu el son?
Moltes coses, per exemple, la gestió del dia a dia. 
La feina que hem de programar a llarg i mig termini, 
entenc que ho estem fent bé i que sortirà, però la del 
dia a dia és la que em preocupa més. Hi ha aquesta 
percepció del ciutadà que les coses no han canviat 
però crec que hem fet l’esforç per tal que les coses 
no siguin així.

Juguem a tennis taula?
Sí.

Oposició
Hem de fer canvis en la relació amb l’oposició.

Nucli Antic
Il·lusió per un projecte que ens han subvencionat i 
que ha de transformar el barri d’una forma impor-
tant.

El seu despatx
Obert, és a dir, el tinc obert per a tothom, tant per 
als regidors i l’oposició, com per als ciutadans i ciu-
tadanes d’Olesa.

Casa teva
Amb una deficiència quant a horaris per a estar-
m’hi.

Un piano
Intento seure-hi, sempre que puc ho faig, però 
menys del que voldria.

La Caixa
Diria que és un temps en el passat que sé que pot 
ser present en qualsevol moment perquè així es la 
política.

Paddle
Una afició a la qual dedico menys hores de les que 
voldria.

PSC
Intens. La relació amb el partit es intensa, tant en 
l’àmbit local com en el comarcal.

L’any 2011
Il·lusió.

“Hi ha aquesta 
percepció del 

ciutadà que les 
coses no han 
canviat però 

crec que hem 
fet l’esforç per 

tal que les
 coses no

 siguin així”

L'entrevista
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Foto: Jordi Monton
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L’agenda del setembre
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Dimarts 2
Inauguració de l’exposició “La Plaça del Dia-
mant”, de Mercè Rodoreda
Fins al 14 de setembre, a la Casa de Cultura.

Divendres 5
Conferència “Els Exèrcits de Catalunya (1713-
1714)”, a càrrec del Dr. F. Xavier Hernández 
Cardona i el documentalista i dibuixant Francesc 
Riart. A les 19 h. a la Casa de Cultura.

Inauguració de l’exposició “Art i Esport”, de l’ar-
tista esparreguerina Joana Justo. Fins al 21 de 
setembre, a la Casa de Cultura.

Concert amb acompanyament d’orgue a càrrec 
de l’Escolania de la Catedral d’Innsbruck (Aus-
tria). A la Parròquia, organitzat per Amics de 
l’Orgue i de les Arts i Escolania i Cor Jove d’Olesa. 
A les 21.30 h.

Dissabte 6
Trobada de Miquelets (soldats i milicians austri-
acistes catalans que van lluitar durant la Guerra 
de Successió). Presentació del “Memorial 158”. 
A l’Ajuntament, a les 18 h.

Cercavila amb els Miquelets. A les 18.15 h. 
Recorregut: plaça Fèlix Figueras Aragay, Alfons 
Sala, plaça de les Fonts i plaça Nova.

Inauguració de l’espai en record als 158 austria-
cistes morts a Olesa. Al carrer Hospital cantonada 
plaça Nova. A les 18.45 h.

Galejada de Miquelets. A la plaça Nova, a les 
19 h.

Diumenge 7
Aplec de Sant Salvador de les Espases. Durant tot 
el matí, organitzat per Amics de Sant Salvador.

XIV Trobada de Puntaires. Al carrer Alfons Sala, 
de 17 a 20 h. Organitza: Escola Municipal d’Arts 
i Oficis.

Dimarts 9
Presentació del llibre “Mapa intercultural d’Olesa 
de Montserrat” de Bàrbara Boulocq, guanyadora 
del Premi de Recerca 2005. A la Casa de Cultura, 
a les 19 h.

Dimecres 10
Conferència “La Guerra de Successió a Catalunya. 
Desenvolupament i conseqüències”, a càrrec del 
Dr. Valentí Gual. A la Casa de Cultura, a les 19 
h. Organitzen: CEIM i APOM.

Festa al Poble Sec. Sopar de germanor a càrrec 
del Bar El Albaycin, a les 21.30 h. Actuació de 
l’orquestra Korona, a les 24 h.

Dijous 11
Festa al Poble Sec. 1er quadrangular de Fut-
bol Sala, patrocinat pel Bar Alcalá i amb la 
col·laboració de Decopack, a les 10 h. Castell 
d’inflables per als més menuts (castell, tobogà, 
caseta de boles i futbolí humà sense barres), a 

les 16 h. Torneig de Petanca organitzat pel club 
de petanca Poble Sec, a les 16.30 h. Xocolatada 
Popular, a les 19 h.

XXII Fira de Jocs de la Xarxa. Al Parc Municipal, 
a les 17.30 h. Organitza: La Xarxa.

Animació infantil a càrrec de Jaume Barri. Al Parc 
Municipal, a les 19 h. Organitza: La Xarxa.

La Xarxa. Fira de jocs, a les 22 h.

Acte institucional de l’11 de setembre: Concert 
de Polifònica de Puig-Reig. A les 19 h., al teatre 
La Passió.

Dissabte 13
Concert del grup Bruel (música catalana d’arrel 
tradicional). A les 22 h., a la plaça Fèlix Figueras 
i Aragay.

Diumenge 14
Concert d’orgue a càrrec de Manel Morales i 
López, interpretant obres de Bach, Beethoven, 
Brahms, Mendelssohn, Germà Odiló Planàs, entre 
d’altres. A les 19 h., a la Parròquia Santa Maria. 
Organitza: Amics de l’Orgue i de les Arts.

Divendres 19
Festes del barri Collet de Sant Joan, organitzades 
per la AAVV del Collet de Sant Joan.

Dissabte 20
CustusIgniada. A les 19 h., al pati de la Casa 
de Cultura.

Concert de Wise Noise i Carrer Mallorca. A les 
19 h., al pati de la Casa de Cultura.

Tabalada. Al pati de la Casa de Cultura, a les 
21 h.

Inici correfoc, a les 21.30 h.. Participants: Custus 
Ignis (Olesa) + Brams de Foc (Abrera) Recorre-
gut: Plaça Fèlix Figueras Aragay, carrers Salvador 
Casas, Anselm Clavé, Coscoll, Dalt, plaça. de la 
Cendra, carrer Església, plaça de les Fonts, carrer 
Salvador Casas i plaça Fèlix Figueras Aragay.

Concert de Mouse Reggae Band i The Papa’s & 
the Popo’s. Al pati de la Casa de Cultura, a les 
22.30 h.

Festes del barri Collet de Sant Joan, organitzades 
per la AAVV del Collet de Sant Joan.

Diumenge 21
Festes del barri Collet de Sant Joan, organitzades 
per la AAVV del Collet de Sant Joan.

Novena paella a la UEC i espectacle “Torna la 
gresca 4”. Organitza: Ariadna. A les 14 h. Fins 
el 17 de setembre n’hi ha temps per a recollir 
el tiquet.

Divendres 26
Conferència amb la oncòloga Catalina Falo, 
especialista a l’Institut Català d’Oncologia i res-

ponsable d’oncologia de l’hospital Sant Joan de 
Martorell. Organitza: Ariadna.

Diumenge 28
Teatre amb “L’estaquirot” amb el Ratolí viatger. 
A les 17.30 h., al Teatre El Casal.

XXIV Concurs de teatre Vila d’Olesa. Grup: Jo-
ventut de la Faràndula, de Sabadell, amb l’obra 
“Cafè”, de Sergi Pompermayer.

Octubre
Diumenge 5
XXIV Concurs de teatre Vila d’Olesa. Grup: Elenc 
Dramàtic del Centre Catòlic, de Sant Vicenç dels 
Horts, amb l’obra “Carnaval”, de J. Galceran.

3ª Mostra Butaka Teatre Jove 
d’Olesa

Dijous 2
Espectacle pels instituts d’Olesa: “Barra lliure”, 
de Nounats. Al teatre El Casal, al matí.

Divendres 3
Espectacle inaugural: “Klasse klasse” de The-
ater Strahl de Berlin. Al Teatre La Passió, a les 
22 h.

Espectacle de Música: “Festa butakera jove” 
amb Pd Marrako i Pd Jogiba. Al Teatre El Casal, 
a les 23.30 h.

Dissabte 4
Espectacle de carrer, cercavila. “Dia’n swing” 
de Roger Canals i la Marxing Band. Al Teatre El 
Casal, a les 12 h.

“Call center” de la Guapa Teatre. Al Teatre El 
Casal, a les 13 h.

“Guasavi” de Loco Brusca (Clown). Al Teatre El 
Casal, a les 17.30 h.

Teatre de carrer, circ: “Einstein, el atómico y el 
relativo” de Zahir Circo. A la plaça de l’Oli, a les 
18.45 h. 

Espectacle de circ “Nmor” de Vola qui vol. Al 
Teatre La Passió, a les 20 h.

Sopar. A la sala polivalent d’El Casal. A les 22 h.

Sessió golfa, amb “Sketchofrenia”, de Guillem 
Albà (clown). Al Teatre El Casal, a les 23.30 h.

Diumenge 5
Gala de màgia, presentada pel Marcel Gros, amb 
l’actuació de Mc. Félix, Joana Andreu, Amelie, 
Laura Muñoz, Mandarina i Sergi Buka. Al Teatre 
La Passió, a les 12.15 h.
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ZONA CLOSSOS: 
3 HABITACIONES, 

2 BAÑOS, 
105 M/2 CONSTRUIDOS, 

TERRAZA 8 M/2 
Y PARKING. 

192.324€ 
NEGOCIABLES.

LOCAL 
ZONA CLOSSOS 

93 M/2, 
BIEN SITUADO. 

PRECIO 850€ MES 
NEGOCIABLES.

 CAN VIÑALS 
1.000 M/2, 
100.000€ 

NEGOCIABLES.

 OBRA NUEVA: 
CALLE INDUSTRIA, 

PRECIOS REBAJADOS.

 PISO                            ALQUILER                     TERRENO                    PROMOCION
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Esport olesà

“Colchoneros” amb nova seu social  Foto: Jordi Monton

Helena segueix a Olesa Foto: Jordi Monton

Olesa B
La Penya Barcelonista d’Olesa ha 
recuperado el desaparecido equipo 
del Olesa B de fútbol y ahora, bajo el 
nombre de “Associació Esportiva Pe-
nya Barcelonista Olesa” comenzarán a 
competir en la liga el próximo mes de 
octubre. La plantilla está integrada por 
una veintena de jugadores, muchos de 
ellos del anterior equipo y cinco incor-
poraciones. El equipo, que competirá 
en la categoría Tercera Territorial, es-
tará bajo las órdenes de Julio Rubio y 
Josep Gómez.

Transpirenaica
El pasado 9 de julio, Eugenio Hita 
y Pascual López, apoyados por  los 
mochileros Manel Hita y Mari López, 
completaron la mítica travesía de los 
pirineos en BTT, que consiste en unir el 
Mar Mediterráneo con el Mar Cantábri-
co por caminos y carreteras en 12 eta-
pas diarias, un reto de  920 kilómetros 
y 20.000 metros de desnivel.

Piscina
El nedador olesà Joaquim Romacho del 
C. N. Martorell ha acabat la temporada 
d’estiu disputant  el Campionat Open 
Masters d’Andalusia que es va celebrar 
a Xerez el 28 i 29 de juny passat, on ha 
estat el primer classificat en la prova 
de 200 metres lliures en la categoria 
de +40 amb un temps de 2’ 19’ ’51. 
També ha participat en el Campionat 
d’Espanya a Tenerife entre el 18 i el 20 
de juliol, disputant les proves de 800 i 
200 metres lliures. A la primera prova, 
va quedar subcampió d’Espanya a la 
categoria de +40 anys amb un temps 
de 10’ 15’ ’91, i en la prova dels 200 

metres lliures va obtenir la quarta po-
sició amb un temps de 2’ 20’ ’26.

Cursa
Al tancament d’aquesta edició, els 
olesans David Bernardo i Carlos Luis 
participen de la “Goretex Transalpine 
Run”, una de les curses per etapes més 
dures del món. Durant vuit dies, del 30 
d’agost al 6 de setembre, els atletes 
travessaran a peu els Alps d’Alemanya, 
Àustria i Itàlia per acumular un total de 
300 km. amb 15.000 metres de desni-
vell positiu, competint amb més de 500 
participants d’arreu del món.

Ciclisme
El ciclista olesà David Gonzalez Morales 
de l’equip Mavisa-Morenito egarenc, ha 
participat durant els mesos de maig a 
juliol en diferents proves de l’Open de 
Tarragona de BTT, obtenint uns bons 
resultats en totes les curses, en la 
categoria de M-40: Godall, 3r. lloc; 
Gandesa, 3r. lloc, i Masboquera, 4rt. 
lloc. En aquesta prova també va par-
ticipar el cadet olesà Abraham Fandos 
de l’equip Copica-Powerbike Olesa, que 
va aconseguir el 2n. lloc de la seva 
categoria tot i arribar corrent a meta 
al trencar la cadena a 300 metres de 
l’arribada.

Bàsquet masculí
El alero Marc Maldonado es el nuevo 
fichaje del CB Olesa de Liga EBA. En 
su primera temporada en Liga EBA, 
con el Valentine Montcada, fue uno 
de los jóvenes más importantes del 
grupo C.
Maldonado firmó una segunda vuelta 
espectacular en la temporada 2006-

2007 con el CE Laietà en 1ª División 
Nacional de Catalunya, sumando más 
de 20 puntos y 10 rebotes en varias 
ocasiones, lo que le llevó a fichar por 
Montcada para la temporada 2007-
2008. El jugador da un nuevo salto en 
su carrera deportiva, pasando a formar 
parte de una de las plantillas que jugó 
la fase de ascenso a LEB Bronce la 
pasada temporada.

Bàsquet femení
El CB Olesa Espanyol va anunciar que 
finalment, i degut a petits canvis en 
la planificació de la plantilla de cara 
a la temporada vinent, el club català 
i el representant de la jugadora nord 
americana Kasha Terry han acordat 
no procedir a la signatura definitiva 
del contracte que havia de vincular 
ambdues parts. Crystal Kelly ocuparà 
la seva posició de pivot. Per la seva 
part, la jove jugadora nord americana, 
Crystal Kelly l’olesana Helena Boada, 
de 21 anys, va renovar el seu contracte 
per un any més i d’aquesta manera, 
el CB Olesa Espanyol dona per tanca-
da la seva plantilla per la temporada 
2008-2009.

Triatlón
El olesano Feliciano García Bautista 
compitió junto con Antonio Lombar-
do, José Molina en la Triatlón Sprint de 
Barcelona, con destacados resultados. 
En agosto pasado, García Bautista lo-
gró la victoria en la Triatlón de Val-
verde de Llerena (Badajoz), mientras 
que Lombardo también compitió en el 
Aquatlón de Torremolinos y Molina en 
la Triatlón de Teruel. En septiembre, 
los tres atletas olesanos competirán 
en la Triatlón de Vilanova.

Olesa patí
La primera setmana d’aquest mes, el 
Club Olesa Patí ha organitzat la 6èna 
Jornada Esportiva Infantil, on diversos 
grups de nens i nenes han gaudit de 
la piscina, jocs, mini esport, patinat-
ge, tir amb arc i servei de menjador, 
supervisats per un grup de moni-
tors especialitzats en cada activitat. 

Part del nou equip olesà  Foto: Jordi Monton
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Aquesta ha estat la ultima activitat 
de lleure a Olesa, abans de l’inici del 
curs escolar.

Atletic 
La Peña Atlética “Passió Rojiblanca” 
de Olesa ha cambiado de local social. 
En asamblea extraordinaria los socios 
asistentes aprobaron el traslado de la 
Peña, a la calle Urgell, 30 (Bar Inda-
lo). Para contactar con la Peña, pueden 
comunicarse con Eduardo Castillo, a 
los teléfonos: 93 778 0044 y 695 059 
486.

Tennis taula
Amb els mateixos tres jugadors de 
l’any anterior (Wang Wei, Marc Du-
ran i Oriol Monzó) el Bombons Blasi 
T.T.Olesa començarà aviat a entrenar. 
Els jugadors no han estat mai inactius 
del tot, més aviat al contrari: Wang 
Wei està jugant tornejos a Xina i el 
Marc i l’Oriol fan el mateix a Catalunya. 
Aquests dos últims han guanyat tots 
els opens que han jugat des de que la 
temporada ha acabat: el Marc a Ibiza, 
Vilanova i El Vendrell i l’Oriol a Sant 

Joan Despí, Top Català, Sentmenat, 
Sant Andreu, Vilafranca i Calella.
L’últim cap de setmana d’agost va 
començar l’ETTU CUP i la Superlliga 
estatal començava el primer cap de 
setmana de setembre, precisament, el 
dissabte 6, on els olesans rebrien al 
vigent campiió, el Caja Granada. 

Tiro con arco
Entre el 18 y el 23 de agosto pasado, 
Olesa recibió al equipo nacional para-
límpico de tiro con arco que preparó su 
participación en los Juegos Paralímpi-
cos que se celebran en Pekín desde el 
6 hasta el 17 de septiembre. El coor-
dinador nacional, Fernando Julián, ha 
explicado que “son buenas las sensaci-
ones físicas, anímicas y técnicas, sobre 
todo después del Campeonato Europeo 
conseguido. La autoestima ha subido a 
todo el grupo”. Julián comentó que “los 
coreanos son los candidatos más fuer-
te y, de selecciones europeas, Polonia 
está en muy buena línea. Nosotros por 
equipos tenemos grandes opciones de 
subir al pódium”.

Torna el tennis taula  Foto: Jordi Monton

Es diu Mireia Gálvez i és d’Olesa de tota la vida. És d’1.65 m, estudia i té 
dos germans bessons. Viu a Ribes Blaves, condueix una moto, li encanta 
ballar flamenc i reggaeton. Quan acabi el col·legi li agradaria ser perruquer 
o esteticista. La seva debilitat són els gossos, té 5 i el seu somni és anar-
se’n a Eivissa amb els seus amics.

La pubilla del setembre

08640

Jordi Monton

08640
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Classificats
Treball
Cuiner/era per cuina llatina i barra 
(154822); personal sanitari no titulat per 
donar suport a centre geriàtric (154790); 
peons per a la fabricació i acabats tèx-
tils (154720); perruquer/era de senyores 
(153445); mecànic/a d’automòbils 
(152694); soldadors/ores per a l’apre-
nentatge de reparació d’equips de solda-
dura (152614); empleats/des de serveis 
administratius amb bon nivell d’anglès 
(152551). Entre parèntesis el número 
de l’oferta. 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.

Administrativa amb experiència s’ofereix 
per fer hores de tarda. Tel 609 862 040.

Chica boliviana de 28 años busca trabajo 
por horas de limpieza, en casa, escaleras, 
planchando, cuidar personas mayores, 
canguro, ayudante de cocina, panadería, 
costura. Tengo buenas referencias. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel: 690 340 088.

Se ofrece delineante con años de experi-
encia en el sector de la construcción i la 
ingeniería realizada todo tipo de trabajos 
en CAD. Tel.: 696 191 686.

Pedagoga fa classes de repàs de primària 
i ESO. També català per adults. 
Tel.: 653 568 706.

S’ofereix cangur, matins o tardes, sóc 
mare d’una nena. Tel: 669 837 280.

Técnico superior en servicios sociocomu-
nitarios busca trabajo para guarderías, 
hospitales, cuidado de enfermos, dis-
capacitados, personas con necesidades 
especiales, etc. Tel: 665 842 657.

Es necessita venedor/a amb nocions de 
decoració per botiga a Olesa. Interessats 
trucar al tel. 645 837 958, de 10 a 13 i 
de 17 a 20 h.

Se necesita quiromasajista para media 
jornada. Contactar al tel: 626 038 191.
Es necessita comercial amb experiència 
per a empresa d’alimentació. Interes-
sats, truqueu al tel.: 93 778 7678.

M’ofereixo per conviure amb una persona 
que estigui sola i cuidar-la. 
Tel: 677 220 826.

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

Se necesita una ayudante avanzada o 
oficiala de peluquería, con experiencia. 
Tel: 93 778 5434.

S’ofereix cangur per a nens petits. Inte-
ressats, truqueu al tel.: 699 174 124.

Mecanògrafa s’ofereix per introduir tot ti-
pus de dades en català, castellà i anglès. 
Ordinador propi i Internet. 
Tel.: 661 190 153 (Isabel).

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

Mujer responsable con buenas referen-
cias, se ofrece para trabajos de limpie-
za, cuidado de niños, adultos mayores, 
plancha, ayudante de cocina y camarera. 
Tel: 634 764 830.

Señora busca trabajo de limpieza por ho-
ras, de canguro y para cuidar personas 
mayores. En Olesa, Abrera, Martorell, 
Can Villalba, Collbató i Esparreguera. 
Tel: 690 340 088.

Mestra de Primària s’ofereix per donar 
classes particulars a estudiants d’aques-
ta etapa. Tel.: 607 621 871.

Es necesiten professors d´anglès per a 
grups de nens. Horaris de tarda. Enviar 
currículum a olesa@acadèmiababel.com 
o bé trucant al telf.93.778.59.59.

Vehicles
Se vende Seat Ibiza 1.900 Diesel 64cv. 
A/A, C/C, E/E, D/A. Radio-CD Sony con 
6 altavoces, 167.000km. Precio: 2700 €. 
Tel: 626 332 805.

Vendo Suzuki Samurai, año 95, 1300 cc, 
techo fibra descapotable, barra antivuel-
co, radio cassette altavoces, defensas, 
volante Momo, fundas asientos, techo 
lona de regalo, 65.000 km., sin uso como 

4X4, perfecto estado. Precio: 3900 euros. 
Tel. 609 673 017.

Es ven mountain bike Conor WRC Pro 
DH, comprada fa escassament un mes. 
Components de sèrie i pedals automà-
tics. Preu mínimament negociable de 530 
€. Tel: 610 412 304.

Vendo plaza de parking, zona Ayuntamien-
to. Precio: 18.000 €. Tel: 669 451 392.

Vendo Quad marca Suzuki LTZ400 negro, 
de marzo de 2007, tiene garantía Suzuki 
hasta 2009. Está nuevo, con sólo 1600 
km. Oportunidad única. Precio: 4.650 €. 
Tel: 677 590 277.

Immobiliària
Vendo piso de 75 m2 en Pueblo Seco, 
reformado totalmente el año 2006, 3 
habitaciones (2 dobles y 1 individual.), 
comedor de 20 m2, cocina de 13 m2 
equipada con vitrocerámica, campana 
y horno, lavadero, balcón, baño de di-
seño con bañera, muebles matrimonio 
a medida, armario empotrado en indiv., 
instalaciones de luz y agua nuevas, ca-
lefacción, aire acondicionado, parket, 
techos de aluminio en cocina-baño, 
techos madera en recibidor-distribuidor, 
ventanas de aluminio, puertas de haya, 
luz todo el día. Precio: 225.000 €. 
Tel: 615 455 303.

Vendo piso totalmente reformado en Cor-
nellá, esquinero con 2 balcones, junto 
al Paseo, 3 habitaciones dobles, salón/
comedor de 18m2, parquet, climalit, pu-
ertas de cerezo, a/c b/c, muy soleado, 
con buenas comunicaciones. 
Tel.: 687 312 771. Precio 250.000€

Vendo casa de obra nueva en Piera (Ur-
banización Can Canals), muy bien comu-
nicada y acabados de primera calidad. 
Tel: 685 872 632.

Urgeix vendre pis, ubicat al Poble Sec, a 
1 minut del DIA. Disposa de calefacció i 
tancaments d’alumini. Preu: 34 milions 
de pessetes. Tel.: 697 647 310.

Es lloga pis nou, moblat, i amb electro-
domèstics. Tel: 656 334 757.

Se traspasa tienda de comestibles en la 
Rambla. Interesados llamar al tel: 677 
010 626.

Se alquila habitación,con cuarto de baño 
completo, precio a convenir. 
Tel: 665 307 793.

Se alquila habitación con derecho al resto 
del piso en dúplex (lavadora, secadora, 
ADSL, etc.). Tel: 649 061 964.

Piso en venta en la zona del CAP, planta 
baja, con patio, tres habitaciones (una en 

suite), lavabo, comedor, cocina, un año 
de antigüedad. Tel: 677 439 468.

Casa en venda, 480m2 (habitables 180), 
2 plantes, cuina-menjador amb llar de  
foc, dos banys (un complert), 4 habita-
cions (3 de matrimoni), rebost i  parking. 
Preu: 240.404 €, mail: montse@norte-
crsa.com

Es lloga conjuntament local de 50 m2 
apte per botiga o oficina i pis de 2 ha-
bitacions, 1 bany, amb cuina equipada. 
Ubicats en la mateixa finca, comuniquen 
interiorment. Zona Casc Antic. Abstenir-
se agències. Preu a convenir. 
Tel. 636 765 162.

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

Negocis
Se traspasa Salón de Belleza en 
Hospitalet, de 150m2, a pleno rendimi-
ento, demostrable, con clientela de más 
de 20 años y con posibilidad de ampliar 
a peluquería, dietética, spa, etc. 
Tel.: 615 965 343 

Diversos
Vendo cinta de correr TC 760 (650 
euros); bicis estáticas VM 560, a 150 
euros y VM Ergo, a 250 euros; bancos de 
cargas guiadas Kettler Basic, a 650 euros 
y banco de abdominales BM 470, a 100 
euros. Todo nuevo. Tel: 625 018 471.

Vendo Maxicoxi, cuco y hamaca de bebé. 
Tel: 616 725 002.

Compro llibres de 2n de Batxillerat  
del Cairat. Preu a negociar. Contacte: 
Elisabet, tel: 605 868 547.

Vendo muebles seminuevos. Camas, 
colchones, mesas, sillas, lamparas, 
cojines, utensilios de cocina, ropa, es-
pejos, etc.
Tel. 665 307 793.

Es ven Babycook en bon estat, amp cap-
sa, quasi bé nou. Tel: 669 837 280.

Es ven grua per transportar malalts sense 
mobilitat i els arnesos corresponents. 
Tel. 639 481 005.

Venc cotxet doble per a bessons o ger-
mans petits, semi nou. 
Tel: 690 283 852.

Busco coleccionistas de cromos de fútbol, 
no importa año ni colección. Interesados, 
llamar al 655 775 989.

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

Si tu esposa embarazada tiene un antojo a las tres de la mañana, ya tenemos la solución en Olesa. Si los bares están cerrados a las tres de la tarde, no 
te preocupes. A todas horas, con lluvia y sol y apto para todos los públicos, Olesa cuenta con al menos, tres, de estos nuevos sistemas de dispensación 
automático de galletas, chocolates, caramelos, patatas, etc. Una idea original, con monedas y sin contacto humano.

Les diferències que uneixen

“Els divorcis es disparen després de les vacances d’estiu”. Aquest era un dels 
titulars del diari que estava llegint en Iago, mentre esperava la Maria prenent un 
cafè. Començava a impacientar-se per l’espera quan va arribar ella.
- Hola Iago, perdona el retard.
- Què tal? Com han anat les vacances?
- No gaire bé.
- Què ha passat?
- Passar tants dies amb el Joan m’ha fet veure coses que no m’agraden. Hi ha 
tantes coses que ens separen.
- Com per exemple...
- Ell volia anar de vacances a la muntanya i jo no puc passar un estiu sense platja. 
Ell no suporta sortir de nit i jo em moro per tornar a trepitjar una discoteca...
- Com veu solucionar el conflicte de les vacances? 
- Doncs al final ens vam quedar aquí. No vam ser capaços d’arribar a un acord.
El Iago observava com la Maria s’acariciava nerviosa l’anell de casament i se li 
humitejaven els ulls.
- Maria, has pensat en el què us uneix?
- Ara que ho dius, feia temps que no hi pensava... no ho sé. O si... a tots dos ens 
agrada planificar les coses amb temps, tots dos volem tenir un fill – explicava la 
Maria mentre recuperava el somriure- ens agrada veure les estrelles, no sé, fer 
coses junts...
- Fixa’t com et canvia la cara ara que parles del que us uneix...
- Sí, és cert... ara veig que porto molt de temps pensant amb el que ens separa 
però no amb el que ens uneix... Fer-ho ara m’ha servit per adonar-me perquè 
encara estic amb ell. Ha estat com si s’encengués la bombeta. 
- Parla amb ell, proposa-li de fer alguna activitat que us uneixi, com sortir a veure 
les estrelles. Concentra’t amb el que us uneix i que les diferències us ajudin a 
créixer junts. Si haguéssiu passat quinze dies a la muntanya i quinze a la platja 
hauríeu tingut unes vacances ben diferents... 
- Ja Iago... però l’orgull... l’orgull no em permetia cedir...
- Però amb qui vols conservar la relació amb en Joan o amb l’orgull? Parleu! Diga-li 
al Joan tot el que t’agrada i t’uneix a ell i permet que ell et pugui mostrar coses 
noves a través del que us diferencia.

Isaac Palomares, periodista i Màster en PNL; www.isaacpalomares.com

Si teniu alguna consultar a fer podeu enviar un e-mail a info@isaacpalomares.com i al 
mes següent es publicarà la carta amb la resposta. Si no voleu que consti el vostre nom, 
la podeu signar com a anònim.

No sé si m'entens
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Nous horaris
Transports Generals d’Olesa informa que a partir del proper dilluns 8 de setembre, s’estableixen nous horaris en el 
Bus urbà d’Olesa de Montserrat, de dilluns a divendres. Els horaris es poden consultar a l'anunci d'aquesta mateixa 
pàgina i a la web: www.tgo.net

USOC
L’Unió Comarcal del Baix Llobregat obrirà la seva nova seu del sindicat de l’Unió Sindical Obrera de Catalunya. La inaugu-
ració tindrà lloc el dissabte 6 de setembre, a les 19 h., al carrer República Argentina, 10, baixos.

Tallers
Al mes de setembre, Geniart organitza tallers de manualitats infantils i per adults. Els horaris són de tarda i dissabtes 
al matí i les inscripcions es podran fer-se a partir del 16 de setembre. Informes: Anselm Clavé, 136, tel: 93 778 5902, 
o a l'adreça electrònica: geniartolesa@hotmail.com

English
El proper dimecres 17 de setembre comença el curs 2008/2009 a l’Academia Babel, amb classes d’anglès i alemany 
tan per adults, adolescents com nens a partir de tres anys. Per a més informació, contactar al tel: 93 778 5959, a/e: 
olesa@academiababel.com, web: www.academiababel.com

Gabinet
El Gabinet d’Assessors Antoni Pérez ha ampliado sus servicios inmobiliarios y ahora ofrece una serie de nuevos pisos 
en alquiler. En relación a este tema, ha comenzado a implementar el “Plan de alquiler garantizado” un nuevo sistema 
de jurisdicción en arrendamientos, que se adjunta a cualquier contrato de alquiler (vivienda, local, etc.) para poder 
garantizar al propietario que, en caso de que surja algún problema, como morosidad, éste se resuelve juzgándolo en 
tan solo tres meses promedio, mediante una Corte de Arbitraje, sentencia vinculante con la justicia ordinaria. Para 
más información, comunicarse al tel: 93 778 5974 o por mail, a: aaperez@gabinetassessors.com

La Passió
L’Associació de la Passió d’Olesa posa a disposició del públic un servei de 
lloguer de les instal·lacions del Nou Teatre de La Passió. Amb un escenari 
de 782 m2 i una boca de 7x31 metres, és un dels més grans d’Europa, amb 
dos giratoris laterals i sis ascensors muntacàrregues. La còmoda i funcional 
sala té una capacitat per a 1.499 espectadors i un fossar d’orquestra per a 
50 músics. Aquestes característiques fan del nou Teatre de La Passió un lloc 
idoni per celebrar-hi activitats de molt diversa naturalesa: des d’espectacles 
teatrals fins a actes socials i culturals, cursos i seminaris, convencions.

Ajuts
Enguany, la Comunitat Minera Olesana ha atorgat subvencions per finançar 
projectes de 18 entitats locals, amb una quantitat total de 15.000 euros. 
Entre els projectes subvencionats hi ha el “Passionàrium”, el nou orgue de 
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Per molts anys !
Ainhoa Gallego Rendon (5), Alberto García Sánchez (19), Alberto José Figueredo Campones (29), Ana Artiles Tejero (16), Angeles Muelas Enrique (68), Anna Martín 
Bacarisas (32), Antonia Sánchez Torrado (48), Antonio Flores Caparrós (83), Antonio Heredia Luque (51), Candela Gigena Boulocq (3) Carlos Mangas Soldado (14), 
Cristina Pérez Artero (31), Dani Chico Cruz (19), Dani Vicente Hernández (30), Daniel Maestro Martínez (52), David Ayala (27), Eduard Cristiá Llongueras (77), Elies 
Valldeperas Costa (61), Emma Forn (13), Encarna Castillo Alcalá (39), Enric Termens, Espe Piñeyro (41), Eulalia Mestres Escudé (40), Feliciano García (34), Fermín 
Lejarcegui Martínez (57), Francesc Pérez Manyà (25), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (74), Jordi Sibina Egea (23), Lourdes Caamaño Pastor 
(43), Magda Graells Casals (68), Mar Purull Zuñeda (8), Marc Batista Rodríguez, Maria Rosa Carbó González (59),  Marina Segura González (16), Marta Tejero Sánchez 
(19), Matilde Teruel Marin (57), Mercè Ausió (72), Mercè Dalmases Alonso (20), Mercè Jou (46), Mercedes Rubio Cruz (40), Miriam Ferrer Ruiz (23), Montserrat Bayo-
na Termens (51), Montse Paredes Sánchez (31), Montserrat Pons Guillamón (88), Montserrat Riera Rey (42), Nati Cambronero García (49), Noemí Miralles Roca (31), 
Núria García Orte (25), Ramón Subinyà Amat (26), Raquel Caamaño Muñoz (21), Raquel Rodríguez Grima (30), Rocío Rodríguez Grima (34), Rosa Maria Domènech 
(60), Rosa Mata Alavedra (80), Rubén Pérez García (25), Rut Montes Grau (4), Sandra Maestro Caamaño (27), Sarai Lejarcegui Oller (28), Teresa Gil Termens (44), 
Toni Prieto Vázquez (36).

Aclariment: al mes d’agost han fet anys Maria Domènech Paredes (2), Paula Cerulla Rodríguez (2), Sílvia Moles (35), Neus Ferrés (3), David Ferrés (35).
 
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. 08640
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