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L’agenda del desembre'08 i del gener'09

08640

Gener
Divendres 2
Arribada del Patge Viu-viu. A les 17.30 h, a la Casa de Cultura.

Passejada en camells. A les 17.30 h, al pati de la Casa de Cultura.

Diumenge 4
Campanya del somriure “Cap infant sense joguines”. De 10 a 13 h i 
de 16 a 20 h, al teatre El Casal.

Teatre: Els pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal. Organitza: 
El Casal.

Dilluns 5
Campanya del somriure “Cap infant sense joguines”. De 10 a 13 h i 
de 16 a 20 h, al teatre El Casal.

Gran Cavalcada de Reis. A partir de les 18 h. a la Rambleta dels Closos 
de Lluís Puigjaner, on agafaran les respectives carrosses i iniciaran 
la tradicional cavalcada pels carrers: pujada per davant de la Resi-
dència Santa Oliva, Argelines, Anselm Clavé fins a Cal Vicentó, Jacint 
Verdaguer, Av. Francesc Macià, Arquebisbe Torrella, Lluís Puigjaner i 
Ajuntament. Els reis saludaran des del balcó de l’Ajuntament.

Dimarts 6
Teatre: Els pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal. Organitza: 
El Casal.

Dijous 8
El documental del mes “The English surgeon” (El cirurgià anglès), 
de Geoffrey Smith.

Divendres 9
Hora del conte: Let’s go to the moon, amb Emilia Lang. A les 18 h, 
a la Biblioteca.

Recollida d’arbres de Nadal. Punts de recollida: Plaça dels Països 
Catalans, Parc del carrer Vallès de Les Planes (AAVV), Centre Cívic 
de Sant Bernat, Plaça  Catalunya, Parc Collet de Sant Joan, Parc de 
Poble Sec - Plaça Fleming (l’Estació), Parc de l’Estatut.

Diumenge 11
Recollida d’ampolles de cava. A partir de les 9 h, organitzat per 
l’Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall.

Baixada del Pessebre de la Creu de Saba. Organitza: UEC Olesa. A 
les 8 h., al local de la UEC.

Teatre: Els pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal. Organitza: 
El Casal.

Divendres 16
Club de Lectura general. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Diumenge 18
Teatre: Els veterans recorden Els pastorets. A les 18.30 h, al teatre 
El Casal. Organitza: El Casal.

Divendres 23
Xerrada “Una esquena sense dolor”, a càrrec de Jordi de Mateo Mor-
rón i Andreu Falguera Serra. A les 20.30 h., a la UEC.

Sessió informativa del curs de formació de monitors de Jovent Sar-
danista, a partir de 15 anys. A les 10 h, al teatre El Casal. Organitza: 
Olesa Sardanista.

Curs de jocs i sardanes per a joves de 6 a 12 anys. A les 11.30 h, 
al teatre El Casal.

Pessebres que es poden visitar:
(fins l’11 de gener)

- Casa de Cultura (Pessebre municipal)
- Cal Boter (c/Coscoll, 6-8)
- Centre Cívic del barri de Sant Bernat
- Eugeni Moreno (c/Pau Casals)
- Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül (c/Santa Oliva, 34)
- Jaume Morera (c/Hospital, 10)
- Joaquim Boada (c/Sastre, 3)
- Parròquia de Santa Maria (Plaça Nova)
- Pessebre del carrer de Fora (c/Argelines, 51-53)
- Residència Santa Oliva (c/Argelines, 137)
- Ricard Vila (Plaça Catalunya, 49)
- La Caixa (c/Anselm Clavé, 147, c/Anselm Clavé, 180, c/Arquebisbe 
Ramon Torroella, 22 i c/Rambla Catalunya, 2) 
- Teatre La Passió.
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Guaita!

08640

Jordi Monton

Un pi i una olivera. La foto sembla normal, però és clar, si fos així no hauria de ser en aquesta secció. Resulta que l’amo d’aquest hort a Olesa un dia ens va 
avisar perquè anéssim a veure una cosa sorprenent. I vam anar-hi. I el que ens vam trobar va ser una cosa molt estranya, que només la naturalesa pot explicar. 
Primer hi havia l’olivera, però dins d’ella va decidir néixer un pi. I allà s’estan tots dos, mimant-se, ajudant-se a créixer junts i compartint un mateix espai.
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US DESITGEM
BONES FESTES!
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En petit comitè
Bones festes!
Les administracions públiques, 
igual que moltes famílies, 
tanquem aquest any amb 
el regust amarg de l’actual 
situació econòmica i amb la 
incertesa de com evolucionarà 
aquesta situació de cara a l’any 
que ve. Les paraules prudència 
i responsabilitat esdevenen 
en aquests moments més 
encertades que mai. 
Els governs hem de ser capaços 
de compaginar ambdues 
coses. Hem de treballar amb 
més prudència que mai sense 
deixar de banda la nostra 
responsabilitat. 
A l’Ajuntament d’Olesa treballem 
i treballarem amb responsabilitat 
per contenir la despesa i, alhora, 
amb optimisme i il·lusió per fer 
realitat aquelles actuacions que 
són especialment importants 
per a la nostra ciutat: la segona 
llar d’infants, l’arranjament del 
carrer Alfons Sala, la posada 
en marxa del nou CEIP, les 
corresponents actuacions que 
la Llei de barris preveu al nucli 
antic o les actuacions de millora 
als carrers d’Olesa, es tiraran 
endavant. Malgrat la situació 
econòmica, Olesa no s’aturarà. 
Bones Festes!
Jaume Monné i Dueñas
Alcalde d’Olesa de Montserrat

PSC
Per primer cop des que es va 
unificar en una sola federació 
socialista la comarca del Baix 
Llobregat, Olesa aconsegueix 
entrar a l ’Executiva, amb 
la Núria González com a 
secretàr ia comarcal .  Aix í 
també, els socialistes olesans 
tornen a recuperar el càrrec 
de conseller nacional que van 

tenir fa anys en la persona 
d’Enric Térmens: ara ho serà 
l’alcalde Jaume Monné.
A l’Assemblea del PSC que es 
va celebrar els passats 7 i 8 de 
novembre a Cornellà, González 
es va convertir en la persona 
més jove de la nova executiva 
de la Federació, que va quedar 
conformada per 30 persones, 
15 homes i 15 dones.

Olesa i la crisi
La crisi és el tema de l’any. 
Obrim un diari i ens trobem 
amb la cr is i ,  escoltem la 

ràdio i... la crisi, engeguem la 
tele i... la crisi, parlem amb 
els amics i... la crisi. Alguns 
ciutadans, però, a més de 
viure la crisi l’estan patint de 
primera mà: es tracta d’aquells 
que no poden fer front als 
pagaments, els que corren el 
perill de perdre l’habitatge, 
els que arriben a la feina i els 
diuen que no els renoven el 
contracte, que el seu sou es 
veurà reduït en un percentatge 
significatiu o que l’empresa 
redueix personal o tanca.
El cert és que la crisi s’ha 
instal·lat a les nostre vides, 
i això és un fet demostrable 
amb xifres: 378.000 catalans 
aturats, la caiguda del 10% 
de les vendes, les 97 famílies 
que s’han declarat recentment 
en fallida, les empreses que 
estan reduint les plantilles, 
els negocis que tanquen... Una 
crisi que no només afecta les 
nostres butxaques, sinó que 
també se’n ressent la salut 
-la incertesa que genera es 
pot traduir en desànim, mal 
humor, episodis d’angoixa o 
insomni. Ningú acaba de tenir 
clar què passarà a curt termini 
ni quant de temps durarà 
aquesta s i tuació. Davant 
d’això, hem de treure forces de 
flaquesa, intentar que aquesta 
negror que ens envolta no ens 
envaeixi totalment i preparar-
nos per a plantar-hi cara. 
Això pel que fa a nosaltres, 
però què hem de demanar a les 
institucions davant la crisi? Tots 
sabem elles no poden resoldre 
tots els nostres problemes ni 
els hem de demanar que ho 
facin. Seria un abús. A més, 
nosaltres, els ciutadans no 
som uns pidolaires ni uns 
ploricons, tenim dignitat i 

volem treballar, mantenir els 
nostres fills, contribuir a pagar 
pensions i sanitat... Però ara 
més que mai, amb la crisi, 
hem d’exigir als governs que 
treballin per nosaltres, no 
contra nosaltres, que siguin 
els nostres còmplices, no els 
nostres enemics, que, com fem 
la majoria de ciutadans, facin 
un esforç de contenció en la 
despesa, que vol dir  control, 
austeritat pressupostària i 
moderació en els seus sous. 
Paral·lelament, i de cara als 
pròxims anys, cal que cerquin 
fonts d’ingressos alternatives 
a la de la construcció, sense 
que se’ns augmenti la càrrega 
impositiva. 
El  Govern Municipal,  com 
a institució més propera al 
ciutadà que és, en aquests 
moments ha de donar 
facilitats als ciutadans per 
tirar endavant, no s’ha de 
convertir de cap manera en 
una trava. I és que el que 
no pot ser, el que no es pot 
permetre és que l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat 
pretengui augmentar l ’IBI 
un 6%,  les escombraries un 
10% per a particulars i un 
20% als comerços, l’impost 
de circulació  entre un 5 i un 
7,75%, l’entrada de vehicles 
un 20%, la zona blava entre un 
15 i un 50% i que creïn el nou 
impost de taxa de clavegueram 
que, inicialment, costarà 10€. 
I no es pot permetre perquè 
els ciutadans estem fins al 
capdamunt, perquè els sous 
dels treballadors s’apujaran, 
com a màxim, per a aquells 
afortunats que t inguin 
augment, un 3 o un 3,5%, 
perquè les hipoteques han 
augmentat, perquè ja estem 
reduint en menjar, en compres, 
en dentista, en serveis, en 
vacances i ara que estem fent 
un gran esforç davant la crisi, 
ningú no té dret a escanyar-
nos més.
Des del Bloc Olesà creiem que 
l’actual situació econòmica 
requereix mesures que 
ajudin els ciutadans, per això 
demanem a l’Equip de Govern 
que sigui sensible a les nostres 
dificultats i que practiqui una 
pol ít ica de contenció tant 
en la despesa com en la 
recaptació. Per això, també, 
hem proposat i proposarem 
al Ple de l’Ajuntament que 
es mantinguin els serveis 
municipals; que es congelin 
els impostos, com s’ha fet, per 
exemple, a Collbató o que, com 
a màxim, s’augmentin en el que 
marca l’IPC previst, un 3,4%; 
i que es creï un Fons Social de 
contingència com a mesura per 
fer front a les situacions de risc 
de marginació social que estan 
començant a sorgir.
Pilar Puimedon
Bloc Olesà

L'alcalde olesà, Jaume Monnè  Foto: 08640

La socialista Núria González  Foto: Web PSC
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Aquestes són algunes de les cartes que hem rebut a 
info@isaacpalomares.com durant aquest mes:

1) Primer de tot t’he de dir que voldria mantenir-me en l’ano-
nimat. El problema amb el qual em trobo és que la meva pa-
rella, la Núria, després d’un any de relació, ja no em fa sentir 
papallones a l’estómac.
I jo pensava que la Núria era la meva ànima bessona, però 
ara, un any després, i havent consumat la relació i haver co-
mençat a parlar del matrimoni, he conegut la Laia, una noia 
una mica més jove que jo, amb qui mantinc relacions carnals 
esporàdiques.
Com deus imaginar-te no em sento gens bé, però és la carn 
que m’hi obliga. El meu dilema és el següent: a mi ja m’està 
bé aquesta situació, però tinc por que em descobreixin i em 
quedi sense cap d’elles, què faig? Moltes gràcies.
RH

En primer lloc, RH, estàs segur que la situació t’està bé? Si fos així, 
estaries escrivint aquesta carta? És més, parles de la por a ser des-
cobert, això et fa estar bé? Doncs és part de la situació. I el més 
important, si dius que no et sents gens bé, estàs segur que aquesta 
situació està bé per a tu? Fixa’t en el preu que estàs pagant per man-
tenir aquest joc: la por a ser descobert i la sensació de malestar que 
sents. Això és rendible per a tu? 
Fixa’t, a més, que la Laia apareix en el moment en què comences a 
parlar amb la Núria d’augmentar el compromís. Intenta descobrir com 
et fa sentir aquest augment de compromís, et ve de gust? Et sents 
preparat? Hi ha alguna cosa que et freni?
M’agradaria acabar amb una frase de l’escriptora francesa Françoise 
Sagan per a tu “Estimar no és només estimar, és sobretot enten-
dre”.

2) T’escric en representació d’un grup de companys de feina. 
Resulta que tenim un company que fa molt mala olor, com creus 
que hauríem de comunicar-li el nostre malestar? Has de pensar 
que la seva presència es fa inaguantable, però ens fa cosa dir-
li. Espero que ens ajudis. Moltes gràcies per ajudar-nos.
Conxi R.

Què és el que et fa cosa de dir-li? Que ell sàpiga que us molesta la 
seva olor? En primer lloc és molt important que separeu l’olor que 
fa, de qui és i com és ell. És important que separeu la seva olor d’ell. 
I dic que és important perquè a vegades costa, i s’aprofita un tema 
concret per retreure-li a aquella persona tot el que no us agrada. 
Centreu-vos únicament en el tema de l’olor, i tingueu molt en compte 
que és un tema cultural, a vosaltres us molesta l’olor que fa, això no 
vol dir que faci mala olor, és un tema molt subjectiu. És possible que 
en un altre país no fos interpretat com a mala olor.
Per tant, el millor és que, de forma privada, la persona que més estima 
li tingui, li expliqui que la seva olor corporal molesta alguns dels seus 
companys. Però repeteixo, és molt important dir-ho amb tot l’amor 
possible, sabent que el vostre company és molt més que aquesta olor 
que no us agrada. Heu de parlar amb ell des de la valoració positiva 
d’ell, ja que això es transmetrà per la mirada. Com t’agradaria que 
t’ho diguessin a tu? Preferiries que t’ho diguessin o que a la teva 
esquena la gent es queixés de l’olor?
Per últim, una recomanació literària: L’assertivitat, d’Eva Bach i Anna 
Forés, de Plataforma Editorial.

Isaac Palomares
PNL-coach
www.isaacpalomares.com

Ja sabeu que si voleu enviar la vostra consulta ho podeu fer a 
info@isaacpalomares.com i seran publicades al proper número de la 
revista.  

Titània és el satèl·lit més gran d’Urà. És un cos esfèric de 1.578 
km de diàmetre i no té atmosfera. Tot fa indicar que a Titània no 
hi ha vida, però res és més lluny de la realitat. Des de fa ja un cert 
temps, un ens biomecànic a qui conec per 1001 contacta amb mi un 
cop al mes aprofitant un forat de cuc que permet una comunicació 
en temps real. En aquestes comunicacions jo li parlo sobre la vida 
quotidiana.   
<Connectant amb Titània>
<Connexió establerta>
-Hola, 1001.
-Hola, Ivan, com va avui per Olesa?
-Doncs empudegada i engalanada, però amb més crisi que mai.
-Empudegada? Per què?
-Mira, això és ple de merdes pertot arreu.
-T’he dit mil vegades que no insultis la gent.
-No, quan dic merdes em refereixo a les excrecions canines que 
hi ha pel poble, no pas als amos dels gossos. Jo no insultaria mai 
a ningú. De fet, estic pensant que estaria bé que el patge Viu-viu 
passés i les recollís totes per entregar-les després en comptes de 
carbó. Seria una manera de RRR.
-RRR?
-Reduir. Reciclar. Reutilitzar.
-Com ets!
-Però, així doncs, ja esteu engalanats? Amb les bombetes i tota la 
pesca?
-Sí. Tot i que a l’Ajuntament volen reduir la despesa que es fa de 
llum, als carrers tot s’hi val. De totes maneres, què vols que et digui, 
a mi ja m’està bé, d’aquesta manera els carrers tindran més llum 
perquè, nano, n’hi ha algun que fa por de passar-hi.
- I la crisi es nota molt?
-I tant!, a part de la gent aturada, fixa’t si hi ha crisi que els 
treballadors de l’Ajuntament no tindran paneres...
-L’alcalde tampoc?
-No ho sé, però ja no em sorprendria res en aquest poble.
-Què, Ivan, ja has fet la carta als Reis?
-Doncs ara que ho dius, sí. Jo també he aplicat les RRR. He mirat 
les peticions de l’any passat als Reis màgics i crec que no se n’ha 
complert cap ni una; així doncs, reenviaré la mateixa i així gasto 
menys paper.
-Què demanaves, Ivan?
-Doncs recordo que demanava que una vegada per totes es fes 
alguna cosa contra la plaga d’excrements que hi ha pel poble, i he 
de dir que a la Balconada ja no n’hi ha tantes, però, és clar, jo no 
hi visc pas, a la Balconada.
També vaig demanar que s’actués contra els excessos de velocitat 
que patim i que s’elevessin els passos de vianants, però només es 
va complir testimonialment als Closos, un altre nyap. Recordo que 
també vaig demanar que s’asseguressin totes les sortides de les 
escoles, des de les bressol fins als instituts, per reduir els riscos 
d’atropellaments que hi ha. Tampoc s’ha fet. Una rere l’altra, petició 
rere petició, totes incomplertes. Com vols que desitgi bones festes? 
Bones per a qui, per a un dels aturats que tenim a Olesa? 1001, avui 
no em sento gens nadalenc. Hauré d’empudegar-me de l’esperit del 
Nadal, comprant i comprant.
-Ivan, et veig negatiu.
-NO. No estic negatiu i SÍ, ja sé que vull per Reis.
Demano que el nostre alcalde es passegi pels pobles del voltant i 
es fixi com estem caient en una degradació i com els altres pobles 
aconsegueixen sortir endavant. Esparreguera té ja passos elevats 
per als vianants. Abrera té passejos dignes. Martorell té jardins cada 
cent metres. Això vull. Que hi vagin i que n’aprenguin.
-En fi, amic olesà. Ho deixem fins al mes vinent?
-No, ja no tindrem connexió fins al febrer. Que passis unes bones 
festes (si és que a Titània se celebra Nadal)!
-No, aquí no celebro res de res. Però bones festes als olesans.
-Ok. Per cert, com es veu la Terra des de Titània?
-Blava, com sempre.
< Fi de la transmissió>

Ivan Carreira

La columna de l'Ivan No sé si m'entens
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Esport olesà
BTT
El ciclista olesà David González Mo-
rales, de l’equip Morenito-Mavisa de 
Terrassa, junt amb els altres olesans 
del Powerbike Olesa, J. Antoni Aparici 
i Daniel Algarra, han participat en la 
Copa catalana de descens urbà amb 
BTT. Aquesta competició es caracterit-
za per desenvolupar-se per una baixa-
da d’uns 2 km per dins les poblacions 
aprofitant escales, murs, etc., a més 
de les dificultats artificials que se solen 
posar per a fer-ho més espectacular 
com contenidors, corbes i salts de fusta 
o cotxes que s’han de saltar o passar 
per sobre. Per a destacar, el campionat 
de David González, que ha obtingut 
uns bons resultats tant parcials com 
finals: la Riba, 7è lloc; Lleida, 7è lloc; 
Vacarisses, 5è lloc; Sant Andreu de la 
Barca, 5è lloc, i 4t a la general final de 
la copa en la categoria M-40.

Artes marciales
El pasado 16 de noviembre se celebró 
en Sant Boi, el Open de Cataluña de 

Artes Marciales con una importante 
participación del equipo del gimnasio 
Sir Furio-Jol con un total de 34 alum-
nos entre adultos, niñas y niños. El 
conjunto olesano destacó en todas las 
modalidades del campeonato, kick-
boxing, muay-thay y full-contact, ya 
que ocho niños obtuvieron el primer 
puesto, cuatro segundos y terceros 
puestos. En la categoría de adultos, 
los olesanos lograron cinco primeras 
posiciones y seis entre segundos y 
terceros puestos.

Bàsquet femení
El passat 6 de desembre, el CB Olesa 
Espanyol ha aconseguit la victòria per 
74-70 davant el MMT Estudiantes en 
un fluix partit de les olesanes. Les de 
Lucas Mondelo han necessitat de dues 
pròrrogues per superar les madrilenyes 
i certificar així de forma matemàtica al 
seva presència a la Copa de la Reina 
(Salamanca, 5-8 de març). El millor 
del partit però ha estat la igualtat a 
l’electrònic dels últims instants del 

matx, ja que fins llavors els excessius 
errors de catalanes i madrilenyes han 
propiciat un partit de perfil baix, amb 
poc ritme i un mal arbitratge. El MMT 
Estudiantes marxa d’Olesa oferint una 
bona imatge als seus aficionats però 
amb una dolorosa derrota, en un par-
tit on han brillat Ygueravide y Wyckoff 

per les visitants, i Kelly i Reid per les 
catalanes. Les estadístiques del partit 
es poden seguir a: www.feb.es

Tennis taula
El 29 de novembre passat, el Bombons 
Blasi Tennis Olesa va derrotar a domici-
li al Cartama Màlaga, per 0-3. Aquesta 

Wang Wei, jugador de Bombons Blasi Tennis Taula Olesa   Foto: Jordi Monton
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va ser una important victòria contra 
un equip que lluitarà per no perdre la 
categoria. Els nostres tres palistes va-
ren dominar amb autoritat els seus en-
contres i sempre varen donar sensació 
de tenir el partit controlat. La victòria 
és molt meritòria per la seva contun-
dència i perquè a domicili sempre es 
compliquen els partits. És un pas més 
per quedar entre els 8 primers al final 
de la primera volta i disputar, el gener 
a Madrid, la Copa de Rei. El passat 6 
de desembre, l’equip olesà va derro-
tar al Borges Grup Vall per 3-1 en un 
emocionant derbi jugat a Olesa.
Manel Suñé, T.T. Olesa

Power
Per primera vegada un integrant del 
Power Olesa, Carles Arija, va ser cam-
pió del món a la categoria Màster 2 
de més de 50 anys per equips. L’altre 
integrant olesà de l’equip, Josep Ca-
mats, va acabar a la cinquena posició 
a la categoria Sènior de més de 85 kg. 
El campionat individual va ser per a la 
fitness Yasmina de Haro.

Petanca
Luego de la jornada celebrada el 30 de 
noviembre, la clasificación del ACER 
Olesa de Petanca ha quedado de la si-
guiente manera: Equipo A, 3º División 
Masculina, 3º, con 30 puntos; Equipo 
B, 5º División Masculina, 5º, con 19 
puntos; Equipo 4º División Femenina, 
4º con 18 puntos.
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L’agenda esportiva
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Dissabte 13/12 
CB Olesa-Espanyol - Cadí La Seu d’Urgell, a les 20 h. Lliga femenina de bàsquet.

Diumenge 14/12
Penya Barcelonista Olesa - Mas Catarro CFB, a les 16.30 h, al Camp Municipal de Les Planes. Lliga Tercera 
Territorial.

Montcada - Olesa, a les 12 h. Lliga Primera Catalana.

Dissabte 20/12
EBE Ibiza-PDV - CB Olesa-Espanyol, a les 19 h. Lliga femenina de bàsquet.

Diumenge 21/12
Quintinenc CF - Penya Barcelonista Olesa, a les 12 h. Lliga Tercera Territorial.

Olesa - Llagostera, a les 16.30 h, al Camp Municipal de Les Planes. Lliga Primera Catalana.

Diumenge 4/1
Guíxols - Olesa, a les 17 h. Lliga Primera Catalana.

Dissabte 10/1
Club Baloncesto Feve San José - CB Olesa-Espanyol, a les 20.30 h. Lliga femenina de bàsquet.

Diumenge 11/1
Penya Barcelonista Olesa - Sant Sadurní d’Anoia, a les 12 h, al Camp Municipal de Les Planes. Lliga Tercera 
Territorial.

Olesa - Benavent, a les 16.30 h, al Camp Municipal de Les Planes. Lliga Primera Catalana.

Dissabte 17/1
CB Olesa-Espanyol - Mann Filter Zaragoza, a les 20 h. Lliga femenina de bàsquet.

Diumenge 18/1
Sant Pau d’Ordal UE - Penya Barcelonista Olesa, a les 12 h. Lliga Tercera Territorial.

Olesa - Vilafranca, a les 16.30 h, al Camp Municipal de Les Planes. Lliga Primera Catalana.

Dissabte 24/1
Perfumerías Avenida - CB Olesa-Espanyol, a les 18 h. Lliga femenina de bàsquet.

Diumenge 25/1
Penya Barcelonista Olesa - La Llacuna CF, a les 16.30 h, al Camp Municipal de Les Planes. Lliga Tercera 
Territorial.

Montañesa - Olesa, a les 12 h. Lliga Primera Catalana.

Diumenge 31/1
Ca n’Amat FC - Penya Barcelonista Olesa, a les 19 h. Lliga Tercera Territorial.
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Webs i blogs
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http://blogs.atotarreu.com/webEntitat
Nou espai de comunicació directa entre les entitats que disposeu de pàgina web pròpia i els administradors i desenvolupadors dels portals de 
comunicació locals d’aTotArreu.com, la web dels municipis de la comarca.

https://www.lost-films.eu/
Alemania lanza un sitio para recuperar y difundir películas viejas. Es un portal que difunde la Cinemateca Alemana que busca mantener viva 
la memoria de filmes perdidos. El sitio cuenta con más de mil títulos.

http://listsgalore.blogspot.com/2008/10/10-unusual-monuments-to-rub-kiss-or-pat.html
La peculiaridad de esta web es que contiene una lista de lugares extraños que han encontrado diferentes personas y que dicen que traen for-
tuna.

http://flickr.com/photos/photoschizo/sets/72157604742960594/
Portal de menús divertidos y ingeniosos.

http://www.neuratic.com/main/culturageneral/
Diferentes tipos de tests que ponen a prueba tu memoria y tu inteligencia.

Envíanos tus webs o blogs favoritos y los publicaremos.
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Classificats
Treball
Reformas de vivienda (cocinas, 
baños, suelos, puertas), restauración 
de mobiliario, trabajos de carpinte-
ría, pinturas en general, trabajos 
especiales para discapacitados (col-
gar cuadros y cortinas). Presupues-
tos sin compromiso, trabajo serio y 
comprometido. Precios especiales a 
mayores y disminuidos. Contactar 
con Pedro, tel: 629 973 817.

Se ofrece chica española para tareas 
domésticas. Tel: 656 664 272.

Estudiant de batxillerat s’ofereix per 
a donar classes a nens i nenes de 
Primària. Tel: 654 707 318.

Busco professor/a particular d’anglès 
a Olesa per l’horari de 17.30 a 18.30 
h. (2 cops a la setmana) al domicili 
del professor/a. Tel. 630 152 780.

Busco trabajo por horas de canguro, 
para cuidar personas mayores (en 
Olesa) o para limpieza. 
Tel. 663 965 164,  93 778 21 77.

Fisioterapeuta titulada, con conoci-
mientos en rehabilitación, atención 
a personas mayores y recuperación 
funcional e integral de todo tipo 
de lesiones. Atención a domicilio. 
Interesados, contactar al tel: 662 
595 761.

Se ofrece grafista freelance. Cre-
ación de anagramas, logos, fo-
lletos, catálogos, packaging, etc. 
Tel: 685 313 177; mail: salgado_
grafism@hotmail.com

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

Es busca professor de piano per a 
classes particulars, nivell preliminar. 
Contacteu al tel.: 93 778 2795.

Busco trabajo de limpieza por horas, 
de canguro y para cuidar personas 
mayores en Olesa. 
Tel: 665 822 033.

Chica boliviana de 28 años busca tra-
bajo por horas de limpieza, en casa, 
escaleras, planchando, cuidar per-
sonas mayores, canguro, ayudante 
de cocina, panadería, costura. Tengo 
buenas referencias. Disponibilidad 
inmediata. Tel: 690 340 088.

Profesor nativo de inglés se ofrece 
para dar clases particulares o grupos 
(máximo de 4). Niveles: desde bási-
co hasta avanzado y First Certificate. 
Tel: 622 116 243.

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

Técnico superior en servicios soci-
ocomunitarios busca trabajo para 
guarderías, hospitales, cuidado de 
enfermos, discapacitados, personas 
con necesidades especiales, etc. 
Tel: 665 842 657.

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

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

Es necessita administratiu/iva - 
comptable amb experiència per a 
empresa d’alimentació. Interessats, 
truqueu al tel. 93 778 7678.

Se necesita quiromasajista para 
media jornada. 
Contactar al tel: 626 038 191.

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

Mujer responsable con buenas refe-
rencias, se ofrece para trabajos de 
limpieza, cuidado de niños, adultos 
mayores, plancha, ayudante de coci-
na y camarera. Tel: 634 764 830.

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

Vehicles
Vendo plaza de parking, zona Ayun-
tamiento. 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. Oportu-
nidad única. Precio: 4.650 €. 
Tel: 677 590 277.

Immobiliària
Se traspasa negocio en funcionami-
ento. Zona céntrica, 90 mts. 
Tel.: 646 364 294.

Busco piso de alquiler en el centro de 
Olesa, de 2 ó 3 habitaciones. Precio 
máximo: 650 euros. Tenemos refe-
rencias. Inmobiliarias abstenerse. 
Tel: 622 167 708.

Vendo casa de obra nueva en Piera 
(Urbanización Can Canals), muy bien 
comunicada y acabados de primera 
calidad. Tel.: 685 872 632.

Es lloga pis nou, moblat i amb elec-
trodomèstics. Tel.: 656 334 757.

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

Vendo piso de 75 m2 en Pueblo Seco, 
reformado totalmente el año 2006, 
3 habitaciones (2 dobles y 1 indivi-
dual.), comedor de 20 m2, cocina 
de 13 m2, lavadero, balcón, baño 
de diseño con bañera. 
Precio: 210.000 €. 
Tel: 615 455 303.

Alquilo habitación en la calle Progrés, 
33, zona céntrica, nevera, televisión, 
microondas. Todo reformado, para 
jóvenes y señores que trabajen. Ra-
món Costa, tel: 653 313 472.

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.

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 ren-
dimiento, demostrable, con clientela 
de más de 20 años y con posibilidad 
de ampliar a peluquería, dietética, 
spa, etc. Tel.: 615 965 343 

Diversos
Venc col·lecció “Patrimonio de la 
Humanidad”, editorial Planeta, per 
estrenar, amb regal de DVD. Trucar 
al tel. 686 589 940 (a partir de les 
18 h.).

Venc nínxol-tomba al cementiri d’Es-
parreguera. Interessats envieu SMS 
o truqueu al tel. 639 255 744.

Vendo nicho en el Cementerio de Es-
parreguera. Muy bien situado, precio 

a convenir. Tel. 93 778 2214.

Vendo humidificador, walkies y ha-
maca de bebé. Tel: 616 725 002.

Es venen 4 coixins de la marca Pirelli 
de làtex 100%, model beding, amb 
curvatura cervical per descansar 
millor, noves!!!
El preu és de 80 euros (les quatre), 
el preu de botiga és de 160 euros. 
Tel.: 651 139 874.

Particular busca persona que sepa 
pasar canciones a partituras, ya que 
por razones obvias yo no puedo. Gui-
tarra y piano. Tel.: 93 778 7286.

Es ven cotxet Jané fúcsia, 
“cuco”+cadira+bossa. En bon estat. 
Tel.: 669 837 280.

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

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, 
espejos, etc.
Tel. 665 307 793.

Es ven Babycook en bon estat, amb 
capsa, quasi bé nou. 
Tel.: 669 837 280.

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

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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Empreses i serveis
De cine
Laura Jou, profesora de interpretación 
de adultos en la Escola 113 Dansa 
es actualmente la coach de 
actores adultos como Isaac Férriz 
(Serrallonga) i Tània Sàrrias para 
una película que se titulará “Rhesus”, 
dirigida por Carles Torrens. Además, 
Jou es coach también en la película de 
Alejandro González Iñarritu “Biutifu” 
que se está rodando en Barcelona y 
cuyo protagonista es Javier Bardem. 
Por último, la película donde participan 
los hermanos olesanos Ruiz, “Dieta 
Mediterránea” del director Joaquín 
Oristrell, se estrenará el 31 de 
diciembre en Andalucía.

140 anys
El passat 8 de desembre la Comunitat 
Minera Olesana va celebrar els 140 
anys de la seva fundació, amb 
un treball constant i sense grans 
somnis, però amb la mirada posada 
a seguir oferint el millor servei de 
subministrament d’aigua, tenint en 
compte el creixement de la vila en 
el futur, segons ha comentat, Josep 
Arévalo, el seu director gerent. 
“D’aquí a uns anys Olesa podria 
créixer entre 30 i 35.000 habitants, 
segons el Pla general d’Olesa, i podem 
dir que estem preparats per abastar 
d’aigua aquest nombre d’olesans”, 
ha dit Arévalo. D’aquesta manera, ja 
estan enllestits una sèrie d’estudis 
demanats per l’Agència Catalana de 
l’Aigua per demanar autorització per 
poder arribar a captar i potabilitzar 
en un futur 3,2 hm3/any, quan 
actualment la CMO està autoritzada 
a captar 2,1 hm3/any.
La CMO és, des de 1993, una societat 
cooperativa de consumidors i usuaris 
sense ànim de lucre, totalment 
desll igada d’altres institucions 
administratives o empresarials, 
representant un model força peculiar 
dintre del sector. Les diferents juntes 
que ha tingut la Societat, l’han anat 
formant i desenvolupant d’acord amb 
els avenços tecnològics i el creixement 
demogràfic i les demandes de la 
població i de la indústria. Arévalo 
destaca el fet de “l’autogestió dels 
olesans i olesanes en el servei 
d’aigua, ja que pot ser rendible 
econòmicament, sense capital privat 
ni ajuts per part de l’Administració, tot 
es gestiona amb recursos propis”.
Arévalo ha volgut ressaltar també 
l’esperit de la cooperativa que “aplica 
una economia social, la Comunitat 
Minera no treballa per al benefici 
sinó per al servei; així, doncs, els 
beneficis es reinverteixen”. A més 
a més, al voltant del 98 % de les 
famílies olesanes (10.000 persones 
aproximadament) formen part de 
l’entitat i tenen dret a conèixer tota 
la informació econòmica i a participar 
en les assemblees.
Per altra banda, per al 2009 està 
prevista una pujada d’un 2,2 %, 
una bona notícia si es considera 
que a Catalunya pujarà un 5 % de 

mitjana i a l’àrea metropolitana de 
Barcelona, al voltant d’un 7 %. Pel 
que fa a les inversions per al proper 
any, Arévalo ha assenyalat que està 
prevista una inversió de 230.000 
euros, principalment destinats a la 
substitució d’una part de la xarxa de 
les Planes i a instal·lar a la coberta 
del dipòsit de 5.000 m3 (les Planes) 
una sèrie de plaques fotovoltaiques. 
La CMO també aspira a la gestió del 
clavegueram de la vila i a respondre 
a la demanda de les noves zones ARE 
en el cas que se’n desenvolupin.

Todo en uno
A partir del pasado mes de noviembre, 
Pneumàtics Olesa concentrará toda 
su actividad en un único centro de 
trabajo, en la calle Estació, 43 bajos, 
teléfono: 93 778 6172.

Geniart
A partir del dissabte 13 de desembre 
Geniart obrirà els dissabtes durant tot 
el dia, el diumenge 21 de desembre 
i el dilluns 5 de gener en el marc de 
la campanya de Nadal i Reis. L’adreça 
és c/ Anselm Clavé, 136, tel.: 93 778 
59 02.

Ampolles de cava
Un any més, l’Agrupament Escolta 
Sant Bernat de Claravall clausurarà 
les festes nadalenques amb la 
tradicional “Recollida d’ampolles de 
cava”. Enguany la recollida es farà 
el diumenge 11 de gener, a partir de 
les 9 del matí. Tot i que les festes de 
Nadal ja s’hauran acabat en aquesta 
data, des de l’entitat demanen que 
guardeu les ampolles fins a aquest 
dia.

Curs
El proper 16 de gener comença el segon 
mòdul de comunicació “Somriure que 
parla, ulls que escolten”. El fòrum, 
coordinat pel periodista i PNL-coach 
Isaac Palomares, pretén ser un espai 
on la gent pugui millorar la seva 
comunicació i relacionar-se de forma 
més autèntica. Les trobades són els 
divendres, cada  quinze dies, de 19 a 
21 h. Per a més informació, contacteu 
amb el centre Shanti d’Abrera o al 
telèfon 651 387 670.

Yo te ayudo
Este es el nombre de una nueva 
empresa de servicios que, como su 
nombre lo indica, se dedica a todo 
tipo de instalaciones, refacciones 
y arreglos del hogar. Si necesitas 
montar muebes, colgar cuadros o 
cortinas, instalar cables, ajustar 
ventanas o puertas, reparar baldosas, 
paredes, humedades o grifos, puedes 
contactar con ellos. Están en la calle 
Colón 148 bajos y el teléfono es el 
93 772 9898.

Nueva peluqueria
El pasado 1 de noviembre abrió sus 
puertas la Peluqueria María, en la 
calle Metge Carreras 47. Además 

de sus increíbles precios, invitan a 
todos sus clientes a participar de un 
sorteo de una cesta con productos de 
peluquería para el 22 de diciembre. El 
teléfono es el 93 778 0408.

Entorn
La tradicional tienda de perfumería y 
cosmética de la Rambla propone para 
estas navidades, importantes sorteos 
sorpresa, solamente con tu compra. 
El sorteo se realizará el viernes 2 de 
enero.

Per a bebès
La botiga de puericultura +Baby’s 
sorteja una cadira de passeig Chicco, 
amb las compres superiors a 30 
euros. Se sortejarà amb la Loteria 
del Nen.

Sorteo
La Peluquería Lali invita a todos sus 
clientes a participar del sorteo de 
una cesta con un amplio surtido de 
productos de peluquería. La dirección 
es Lluís Puigjaner, 5-7 (al lado del 
Dia), tel: 93 778 6392.

Tecnocar
La tienda de coches Tecnocar se 
traslada de Los Closos a la otra punta 
del pueblo, a Passeig del Progrés, 96, 
a metros de la salida sud de Olesa. 
El teléfono sigue siendo el 93 778 
4386.

Merceria La Vila
Los martes y jueves por la tarde, la 
Merceria La Vila te invita a compartir 
unas amenas y bonitas sesiones de 
punto, abiertas a todos. La dirección 
es Ferrocarrils Catalans esquina Lluís 
Puigjaner.

Pròxim 
Amb una compra mínima de 15 euros, 
el Supermercat Pròxim et dóna una 
participació de la Loteria de Nadal, 
de la Bruixa d’Or, del número 22833. 
Per compres superiors a 35 euros, 
et porten la compra a domicili en 

tot Olesa (poble). Si vius a les 
urbanitzacions Oasis, Ribes Blaves, 
les Carpes o Can Vilalba, consulta 
les condicions a l’Av. Francesc Macià,  
33.

Homeopatia
Des del passat mes de novembre, 
el Centre Mèdic i d’Estètica Integral 
ofereix la consulta d’homeopatia els 
dimecres, a càrrec de la metgessa 
homeòpata Mercè Meseguer. Per 
concertar visites, el telèfon és el 93 
778 53 03.

Panera i regalos
La pastisseria i cafeteria La vella 
tahona invita a todos sus clientes a 
participar del sorteo de una panera, 
para el próximo 24 de diciembre. 
Además, en los tortells de Reis, 
podrás encontrar hasta tres regalos 
sorpresa.

Els Bruchs
Amb una compra mínima de 20 euros 
en productes de perfumeria (colònies, 
cremes, etc.) Els Bruchs regala una 
ampolla de cava, un paraigües o 
una espelma decorativa, a escollir. 
A més a més, per aquestes festes, 
amb qualsevol compra et regalen una 
bossa de roba reutilitzable.

Cursets d’esquí
El Centre Muntanyenc i de Recerques 
olesà convida els seus socis i 
acompanyants a participar en les 
activitats de la temporada 2008/
2009, que es desenvoluparan a 
l’estació d’esquí de Pal-Arinsal, en les 
modalitats d’esquí alpí i snowboard. 
El curset s’impartirà els dies 1, 8, 
15 i 22 de febrer i l’1 de març. A 
més a més, el Centre organitza dos 
caps de setmana a la Cerdanya (la 
Molina, Masella o Le Porté), els dies 
24 i 25 de gener i 14 i 15 de març. 
Per a més informació, contacteu amb 
l’Àngel als telèfons 609 151 921 o 
629 005 133.

Vista aèria del dipòsit del carrer Conflent   Foto: Comunitat Minera Olesana
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Per molts anys !
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Desembre
Aina Sans Calvo (4), Alfons Ferrer Bigorra (51), Amanda Moreno Gómez (14), 
Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (15), Ariadna Guarro Vizcaíno (9), 
Ariadna Soler Gasto (12), Blanca Povill Ubach (77), Carles Matas (82), Carles 
Vergara Pujol (79), Carlos Gigena Dosil (71), Clara Alcón Franch (20), Claudio 
Maldonado Fernández (45), Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez 
(14), David Sánchez Lozano (19), Dèlia Vilà Fillola (58), Domènec Paloma 
Sancho (45), Elisabeth Vidal Folch (28), Elvira Cassi (51), Elvira Zuñeda (16), 
Emma Pérez López (4), Eric Rute Lindo (4), Esteve Valldeperas Batalla, Eva 
Pérez Artero (33), Fara Vizcaíno Caballero (42), Feliçitat Barberán Periz (85), 
Felipa Hernández Zabay (94), Florentina Buch “Tinita”, Francesc Margarit 
Monnè (83), Francisca Archs (67), Francisca Esteban Gonzàlez (51), Francisco 
Lozano (59), Francisco Ruiz Aguilera (62), Gerard Grivé (24), Gloria Coello 
Arce (14), Jerónima García Ferrez (82), Jesús Prieto (25), Joan Vilà Jovè 
(68), Jordi Cunt Amores (2), José Angel Membrado Hernández (10), José 
Riera Jorba (84), Josefina Sánchez Zamora (59), Josep Bel Prades (32), Josep 
Bernadó Cardús (54), Josep Camats Paloma (63), Josep Gil Díaz (76), Josué 
Casado (19), Juan Antonio Chicón Montoya (34), Juan Olivares (51), Juana 
Vizcaíno Torras (87), Juliana Gigena Boulocq (2), Laura Espejo Gil (4), Laura 
Lázaro Prat (9), Lidia Carmona (28), Lidia Torres Bosch (79), Lisa Cassi (52), 
Lluís Purull i Colacios (39), Lourdes Matas (47), Lucía Cáliz Gea (4), Lucía 
Cordón Martín (4), Manel Díaz Sicilia (29), Mari Carmen Almoguera López 
(37), Mari Carmen Párraga Romero (13), Mari Carmen Noguera López (37), 
Maria Assumpció Matas Cascante, María Cinta Badenes Dolader (63), Maria 
Dolores Artero Montoliu (“La Lola de los pollos”) (55), Maria Montserrat Gil 
Jorda (39), Maria Rosa Pietat Aparici Gonell (94), María Teresa Matas Valls, 
Maria Tobella, María Victoria Cazador Fort (78), Marina Guillamón Pérez (13), 
Marta Miranda Pastor (16), Martí Cunt Amores (7), Mercè Fàbregas March 
(83), Mercè Guillamón Busquets (61), Mercè Viñas Durán (87), Miriam Gómez 
(34), Montse Chicón Montoya (27), Montse Peña Calvet (30), Montserrat 
Cadierno Acevedo (14), Montserrat Costa Guevara (35), Montserrat Durán 
Ubach (50), Neus Solsona Jou (20), Noemí Guzmán Serrano (17), Núria Jou 
Vergara (16), Oscar Gracia Campos (5), Paqui Tapia (32), Paquita Llesta 
Begué (88), Paula Lozano López (5), Pilar Bañales Moreno (43), Rafaela Ruiz 
Sánchez (83), Raúl Montes Escacena (30), Robert Carles Quirantes Esteban 
(20), Roberto Gracia Gutiérrez (30), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas 
Pons (63), Rosario Sevillano (55), Roser Taravilla Pardo (43), Ruth Lozano 
(33), Ruth Prat (34), Sabino Tejero Martín (47), Salvador Torres Pérez (76), 
Susana Nieto (32), Teresa González Granel (41), Tona Cerveira Ribot (37), 
Vanesa Cintas (29).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (21), Agustín Collado (47), Alejo Bertoluzza (5), Alfonso 
Duro González (58), Alicia Fernández Torres (85), Ana Layún i Molina (35), 
Ana María Matas Gotsens (77), Angel Bertoluzza (45), Angels González Cano 
(70), Anna Armengou Segura (15), Anna Maria Matas, Antonio Encinas Lucas 
(81), Antonio Montes Escafena (41), Arantxa Solís Samper (22), Ariadna 
Villella Zamora (15), Balbina Feliú Vendrenas (90), Bartolomé Caparrós 
Morales (71), Carles Matas Llesta (81), Carmen Menbrive Pérez (71), Claudio 
Ramos Vázquez (62), Daniela Gaviria Sánchez (4), Diego Viano (34), Dolors 
Camps Dot (50), Dominica Bigorra Figueras, Edgar Ayerbe Almoguera (6), 
Eduard Pujol Sanjuan (27), Francisco Lozano González (76), Francisco Cano 
Santiago (73), Francisco Mas Cano (86), Gemma Peña (28), Gerard Martret 
Martínez (30), Gemma Simón Bautista, Gerva Rius Alavedra (80), Ildefonso 
García Martínez (86), Isabel Molina (71), Jacint Valls Calsina (18), Joan 
Escolà Casanovas (48), Joan Rodríguez (10), Jordi Corominas Ventura (52), 
Jordi Monton Bonet (44), Jordi Villella Zamora (17), Jorgelina Layún (28), 
José Fernández Sánchez (71), Josep Graells Gascó (93), Josep Lluís Amador 
Teruel (28), Juan Figueras Bonvehí (101), Judith Martínez Català (26), Laura 
Barea López (24), Lorena Pérez López (12), Lorena Quesada Carrique (22), 
Lourdes Quer Pujol (70), Mari Carme Riera Valls (40), Maria Alba Altarriba 
Taravilla (18), Maria Bermúdez Ruiz (49), Maria Carreras Morales (76), Maria 
Escrich Callado (75), María Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno (44), Maria 
Pino i Bernadas (27), Maria Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina 
Plà Morales (6), Maurici Vergès Vidallet (80), Mercè González Montoya (70), 
Mercè Segura Badia, Meritxell Solà Rivera (32), Miguel Calvo Lorca (77), 
Miquel Fenollar Sebastià (85), Miquel Grima Mora (20), Mireia Ferrer Mora 
(12), Montse Cervilla Puga (58), Nerea Montes Cabello (5), Nil Ferreiro Moreno 
(11), Nil Oleart Playà (15), Nora Antón (11), Norma Layún (65), Núria Valls 
Calsina (25), Oscar Pérez Balcera (38), Oti López Ferrera (46), Paquita Ruiz 
Ruiz (48), Pepita López Gómez (62), Petra Balcera Macarro (86), Pilar Castillon 
Prat (28), Pilar Marín Grau (77), Queralt Coll Puig (19), Raúl Almoguera López 
(32), Ricard Puyal Rius (11), Rosa Maria Morales Caparrós (38), Rosario Pardo 
Mora (63), Santiago Viano i Esperanza (4), Silvia Porterias Torres (11), Sonia 
García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (35), Victòria Llimona Castells (80), 
Victoria Parra Pedrero (27), Sonia García (31).

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.
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