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La columna
Podríem crear una 
regidoria de “Bons 
Vents”...

Per fi han començat les obres!

150è aniversari de les Escolàpies
El col·legi Escolàpies està de celebració i no és per a menys. 
Durant aquest any compleixen 150 anys, des d’aquell llunyà 
1859, quan Paula Montal va arribar a Olesa, on encetaria la 
darrera de les seves fundacions. Avui, més de 400 nens i jo-
ves des dels 0 als 16 anys formen part de l’escola. Un seguit 
d’activitats commemoren aquest aniversari durant tot l’any.

(veure Correu)

Van començar les obres al carrer Alfons Sala   Foto: 08640

Després de quatre anys amb el carrer Alfons Sala tallat 
al trànsit, el mes passat van començar les obres de 
reparació. Es preveu que per a finals d’abril pugui quedar 
el carrer reparat i en condicions per a la seva reobertura.

(veure L’Informatiu)

Alumnes del 1899             Foto: Arxiu Municipal

La Pubilla
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Editorial

Farmàcies de guàrdia  -  Febrer 2009
diumenge, 1 - MATAS
dilluns, 2 - ABELEIRA
dimarts, 3 - ALAVEDRA
dimecres, 4 - BARGALLÓ
dijous, 5 - BERENGUER
divendres, 6 - LEY
dissabte, 7 - MATAS
diumenge, 8 - ABELEIRA
dilluns, 9 - ALAVEDRA
dimarts, 10 - BARGALLÓ

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

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

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

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

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

dissabte, 21 - ALAVEDRA
diumenge, 22 - BARGALLÓ
dilluns, 23 - BERENGUER
dimarts, 24 - LEY
dimecres, 25 - MATAS
dijous, 26 - ABELEIRA
divendres, 27 - ALAVEDRA
dissabte, 28- BARGALLÓ
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Signatura Taller d'Ocupació  Foto: Ajuntament d'Abrera

Ocupació
El dia 13 de gener es va signar el con-
veni entre els ajuntaments d’Olesa, 
Esparreguera i Abrera amb el Consell 
Comarcal per posar en marxa el Taller 
d’Ocupació del Baix Llobregat Nord. 
En l’acte hi van intervenir la presi-
denta del Consell Comarcal, Rosa 
Boladeras; les alcaldesses d’Abrera 
i Esparreguera, Maria Soler i Paca 
Fosalba, respectivament, i l’alcalde 
d’Olesa, Jaume Monné.
Aquesta iniciativa va començar el 19 
de gener, i durant un any permetrà 
a les 40 persones que hi participin, 
formar-se en un ofici i treballar al-
hora en activitats d’utilitat per a la 
comunitat. Els Tallers d’Ocupació són 

programes subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i el Fons So-
cial Europeu per formar i donar feina a 
treballadors en situació d’atur. A Olesa 
s’imparteixen els cursos d’Auxiliar de 
cuina i Manteniment d’edificis i espais 
públics.

4 milions per a Olesa
Amb l’objectiu de promoure la rea-
lització d’obra pública i d’inversions 
generadores d’ocupació per part dels 
ajuntaments, a fi de contribuir a la 
reactivació de l’economia el 2009, 
l’Estat espanyol finançarà projectes 
per 8.000 milions d’euros a repartir 
entre tots els ajuntaments espanyols, 
en funció de la seva població. 

A Olesa s’executaran 21 projectes, per 
casi 4 milions d’euros i que utilitzaran 
252 llocs de treball. Aquests són els 
projectes aprovats a Olesa amb el Fons 
Estatal d’Inversió Local, i un detall de 
l’import de cada un d’ells i el nombre 
de llocs de treball que se’n derivarà, 
entre parèntesis: Urbanització i millo-
ra de l’espai públic urbà de la carretera 
de la Puda entre els carrers Menéndez 
Pelayo i Ripollés: 277.603,18 € (15); 
construcció d’una pista de patinatge 
(Skate park): 74.147,10 € (6); rehabi-
litació de les cambres frigorífiques del 
Mercat Municipal: 102.637,00 € (4); 
rehabilitació de les dependències de 
la planta baixa de la Casa Consisto-
rial: 59.530,38 € (15); rehabilitació 
del Parc de Les Planes: 386.323,89 
€ (12); urbanització de la zona de 
davant del cementiri vell per a la ubi-
cació d’un aparcament públic destinat 
a promoure la mobilitat sostenible a 
l’Eixample de la vila: 64.567,75 € 
(10); urbanització d’un solar davant 
el Molí de l’Oli per a la creació d’un 
aparcament dissuasori destinat a pro-
moure la mobilitat sostenible al centre 
d’Olesa: 39.582,54 € (10); rehabilita-
ció de quatre habitatges municipals 
per a ús social: 140.541,37 € (20); 
arranjament de l’accés de la C-55 a 
Olesa de Montserrat: 180.000 € (13); 
reforma de la instal·lació d’enllumenat 
exterior dels carrers Calvari, Anselm 
Clavé, Francesc Macià, Colón, Metge 

Estic fart que es parli de la crisi. 
Per tot arreu: al carrer, al mercat, 
als bars, per telèfon, pel xat, a la 
publicitat, als informatius. Tots 
parlem de la crisi, de les xifres 
de l’atur, de la feina que ha per-
dut algun familiar, algun amic o 
algun conegut, o de com serà de 
dur aquest 2009. Alguns opten 
per no mirar més els telenotícies, 
d’altres per mirar cap a una altra 
banda, però el cert és que a tots 
ens afecta d’una o altra manera, 
aquest tema.
Anem a pams: segons el dicciona-
ri, “crisi” significa “una conjuntu-
ra de canvis en qualsevol aspecte 
d’una realitat organitzada però 
inestable, subjecta a evolució.” 
Però no em vull quedar amb la 
primera definició, continuem cer-
cant i trobem que “si els canvis 
són profunds, sobtats i violents, 
i sobretot porten conseqüències 
transcendentals, van més enllà 
d’una crisi i es poden denominar 
revolució”.
Ja està, tenim crisi, ens afecta, la 
patim, hem de conviure-hi i hem 
d’esperar que passi. A més de la 
realitat econòmica, s’hi suma la 
histèria col·lectiva, generada en 
un gran percentatge pels mit-
jans de comunicació, no sempre 
justificada. Però, què és el que 
veritablement fem per fer-la des-
aparèixer? Tindrem la solució a les 
nostres mans o continuarem espe-
rant el cop de timó dels governs 
que hi estan més implicats?
M’agradaria sentir --i els assegu-
ro que amb poc èxit últimament-
- idees que superin aquesta crisi. 
Crec que un dels camins és parlar-
ne el mínim possible, no ocultant 
la realitat, sinó minimitzant-ne 
l’impacte sobre el nostre entorn. 
Per què sinó, reduïm els temes a 
tractar amb la nostra gent al fred 
o a la crisi. Pot haver hi algú, que 
parlant de la crisi hi trobi soluci-
ons. Però ja està bé! M’agradaria 
que passéssim de la inacció a 
l’acció. És el moment de prendre 
decisions, més o menys ràpides, 
més o menys contundents i més o 
menys agradables. Per cert, dema-
no perdó perquè m’agradaria no 
haver ni anomenat la paraula crisi 
en aquest editorial, però no m’ha 
quedat més remei. A mi també 
m’afecta.
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Carreras, Jacint Verdaguer i Jaume 
de Viver: 230.759,67 € (7); repara-
ció de voreres dintre del casc urbà: 
58.079,04 € (8); espai de porxo-bar i 
escenari al Parc Municipal: 56.554,99 
€ (18); reforma de la instal·lació d’en-
llumenat exterior a la zona del carrer 
Almería: 171.155,24 € (7); urbanitza-
ció del carrer Sant Pere: 243.756,16 € 
(8); urbanització del carrer Margarida 
Biosca: 442.109,03 € (12); treballs de 
prevenció d’incendis a les urbanitzaci-
ons Sant Pere de les Llumbreres, Oa-
sis, Mas de les Aigües i Ribes Blaves: 
151.124,31 € (14); remodelació de la 
Rambla Catalunya: 400.228,00 € (15); 
urbanització de l’antiga carretera de 
Martorell i pavimentació d’un aparca-
ment públic dissuasori a la zona de Cal 
Vicentó: 136.275,78 € (10); reforma 
del parc del Poble Sec: 232.508,00 € 
(14); edifici per a l’associació de ve-
ïns del Poble Sec: 317.492,00 € (23); 
reparació de voreres dintre del casc 
urbà: 174.252,58 € (11)

Cinema al Casal
Torna el cinema infantil al Casal! A 
partir del març, els primers diumen-
ges de cada mes, a les 17.30 h. es 
projectaran pel·lícules per al públic 
infantil. La programació comença el 

diumenge 1 de març amb la projecció 
de “Wall-e”. La programació infantil 
està basada en les programacions dels 
pobles del projecte CINC.
Per altra banda, el Casal convida a 
tothom a la 1ª Mostra de Cinema 
Curt d’Olesa, el proper diumenge 13 
de febrer, a les 22 h. El curts han es-
tat realitzats per Carlos Rincón, Ciro 
Altabás, Dani Moreno, David Muñoz, 
Jaume Paltor, Montse Casas i Wiman, 
entre d’altres.

Biblioteca
Amb els objectius de consolidar i crear 
noves relacions amb les entitats soci-
als i culturals del municipi i treballar 
de manera conjunta amb altres depar-
taments de l’Ajuntament, la Biblioteca 
Santa Oliva engega el projecte “Viu el 
2009 a la Biblioteca”. El fil conductor 
d’aquesta idea és la commemoració 
d’alguns dels dies mundials establerts 
a nivell internacional. El primer és el 
dissabte 21 de febrer, Dia Interna-
cional de la Llengua Materna, quan 
es portarà a terme una sessió de 
cançons de falda interpretades per 
mares d’Olesa i d’arreu del món. La 
cita és a les 11 h. a la Biblioteca, que 
s’encarregarà d’elaborar un CD amb 
les diferents cançons.

Transport adaptat
El departament de Serveis Socials de 
l’Ajuntament disposarà durant el mes 
de febrer d’un nou servei d’acompa-
nyament per a persones grans o amb 
dependències. Aquesta acció serà 
possible gràcies a la concessió al con-
sistori olesà d’un Pla d’ocupació que li 
permetrà contractar un xofer que farà 
aquest servei. Respecte del vehicle, 
una empresa posarà a disposició de 
l’Ajuntament una furgoneta adaptada 
per un termini de tres anys. Aquest 
servei es compartirà amb l’Associació 
Prodisminuïts Santa Oliva. 

Alfons Sala
El passat 20 de gener van començar 
les obres de reparació del carrer Alfons 
Sala, després de més de quatre anys 
tallat al trànsit. L’empresa encarrega-
da de fer les obres és Eurocatalana, 
però és la Brigada Municipal la que 
va començar a obrir les escomeses 
dels habitatges del carrer, per veure 
si estan bé i si la seva connexió amb 
el clavegueram és correcte. Un cop 
obertes les escomeses es començaran 
a obrir les parts on el clavegueram 
està malmès i així  s’obrirà i es canvi-
arà tot el tram del punt fet malbé.
Les cruïlles del carrer, amb defectes 

constructius, seran el proper pas. Es 
faran pous de registre nous, s’aixe-
caran les cruïlles perquè esdevinguin 
passos elevats i d’aquesta manera 
també es corregiran els pendents. 
Després de totes aquestes actuacions, 
es fressarà l’asfalt i es tirarà una nova 
capa de rodolament.
Per a fer un seguiment de l’obra s’ha 
designat una comissió de seguiment 
que compta amb la presència d’un veí, 
un representant de l’empresa cons-
tructora, el regidor Víctor Serrano i 
el director facultatiu de les obres, que 
pertany a una empresa d’enginyeria 
externa. Aquesta comissió aixecarà 
una acta cada divendres, en la qual 
quedaran registrades totes les actua-
cions fetes durant la setmana. Segons 
el regidor Serrano, les obres podrien 
estar enllestides cap a finals d’abril i 
tindran un cost de 260.000 euros.

Pla d’ocupació
El passat 29 de desembre va comen-
çar a Olesa, el Pla d’ocupació, un pro-
jecte de sis mesos de durada, adreçat 
a persones amb especials dificultats 
per trobar feina i la situació personal 
dels quals és complicada (aturats de 
llarga durada majors de 45 anys, famí-
lies sense ingressos, aturats que han 

Què hi ha de cert sobre els segrests de nens 
a la sortida dels col·legis?
A finals de l’any passat, 
algunes persones ens 
van preguntar si era 
veritat que havien existit 
intents segrests de nens, 
sobretot a la sortida dels 
col·legis Sant Bernat i 
Povill.

“La pregunta” d’aquest mes va 
ser per als Mossos d’Esquadra i 
per a la Policia Local d’Olesa. Des 
de Mossos d’Esquadra ens han 
dit que es tracta d’una “bola” i 
desmenteixen terminantment 
qualsevol notícia relacionada 
amb aquests presumptes intents 
de segrests a la sortida de les 
escoles. Des de la Policia Local 
ens han confirmat que diàriament 
realitzen patrullatge de proximitat 
i que no hi ha cap denúncia sobre 
aquest tema.

08640
Foto: 08640
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Terrenys on es construirà l’escola bressol   Foto: 08640

acabat la prestació i no reben ingres-
sos, etc.) que són contractats gràcies 
a l’aportació de la Generalitat i el Fons 
Social Europeu per desenvolupar pro-
jectes proposats per diferents depar-
taments de l’Ajuntament d’Olesa, en 
aquest cas, Serveis Socials, Sanitat, 
Esports i Seguretat Ciutadana.

Reciclatge
Durant la seva campanya anual des-
prés de les festes nadalenques, el CAU 
ha aconseguit recollir 14.000 ampolles 
de vidre per reciclar-les. Una vegada 
recollides, el membres de l’entitat 
seleccionen aquelles ampolles que 
són aptes per reutilitzar i les envia 
a l’empresa que els donarà el tracta-
ment necessari. El CAU, que finança 
les seves activitats amb el beneficis 
obtinguts d’activitats com aquesta, 
agraeix la participació a totes aquelles 
persones que hi han col·laborat i ani-
men la població a guardar les ampolles 
o a portar-les a les seves instal·lacions 
per tal d’assegurar la continuïtat de la 
seva tasca.

Irregularitats
Un jutjat de Martorell està investigant 
els propietaris de la residència de salut 
mental de la urbanització Oasis, als 
quals s’acusa d’haver-se apropiat pre-
sumptament de diners procedents de 
la venda dels habitatges de diversos 
avis i malalts. El novembre passat, 
la fiscalia va presentar una denúncia 
contra Jacques T. K. i Esther M. R., 
propietaris de l’empresa que gestiona 
la residència, ja que els avis o malalts 
mentals confiaven a l’empresari la 
gestió dels seus comptes i patrimoni. 
L’acusació pública sosté que al marge 
de les quotes, a través de l’estudi dels 
comptes corrents dels residents, la 
policia ha constatat el desviament de 
diners sense justificar i “sense el seu 
consentiment” cap a dipòsits bancaris 
que tenen la titularitat en la residència 
o en els acusats. Des de la redacció 
d’aquest periòdic hem intentat contac-
tar-hi, però ha estat impossible acon-
seguir que els responsables del centre 
responguin les nostres preguntes.

Escola bressol
El passat 7 de gener es va signar 
l’acta per la qual és definitiu l’inici 
de la construcció de la segona escola 
bressol municipal a Olesa. Segons la 
regidora d’Educació, Magda Graells, 
aquesta escola serà igual de gran que 
la Taitom, tindrà 102 places, i a més, 
s’hi afegiran espais polivalents per 

dur-hi a terme l’espai nadó, l’espai 
familiar i l’escola de pares i mares, que 
seran oberts tant als infants del centre 
com a la resta de famílies del poble. Es 
preveu que l’escola estigui en servei 
el curs vinent, ja que el termini d’exe-
cució de les obres és de sis mesos. 
La nova llar d’infants olesana estarà 
situada en uns terrenys municipals al 
carrer Conflent de les Planes.

Atur
Olesa és el poble de la comarca amb 
l’índex més elevat d’atur, amb un 
17,2% de la població activa. Supera 
en més de 4 punts la mitjana comar-
cal, en 3,5 punts la mitjana catalana, 
i en un 0,6% la mitjana estatal. Se-
gons les xifres del Servei d’Ocupació 
de Catalunya, ja són 1.517 els olesans 
que el mes de desembre passat es 
trobaven en situació d’atur. Per sec-
tors, a Olesa, l’atur ha augmentat en 
la construcció, en la indústria i en les 
empreses dedicades al món immobi-
liari.

Projecte Píxel
Aquest és el nom del projecte olesà 
d’integració de joves nouvinguts per al 
2009. Aquest projecte va néixer l’any 
2006 sota el nom de “Musicando por 
Olesa”, el 2007 va ser “JoBart” i el 
2008, “A... Escena”. El 2006 aquest 
projecte d’integració de joves nou-
vinguts a Olesa mitjançant activitats 
compartides amb joves autòctons, va 
tenir com a eix la música, gràcies a la 
participació de l’Escola Municipal de 

Música. El 2007 el projecte va incorpo-
rar les arts i l’Escola Municipal d’Arts 
i Oficis com a col·laborador. El 2008, 
i amb el nom de “A... Escena”, s’hi va 
afegir el teatre, amb la col·laboració 
d’entitats olesanes com La Passió, la 
UEC i el Casal. Com a projecte de final 
de curs, els nois i noies participants 
van preparar una obra de teatre, 
Selvàtics, i també van participar en 
la cavalcada de Reis. En total, en el 
projecte “A...Escena” hi han pres part 
uns 215 nois i noies. 
Segons la tècnica d’Immigració, 
Montse Muñoz, el projecte per al 2009 
té com a objectiu la creació d’un portal 
d’Internet sobre les entitats d’Olesa.

Zones ARE
Al tancament d’aquesta edició, vencia 
el termini per presentar al·legacions 
conjuntes entre l’Ajuntament i els 
veïns afectats pel desenvolupament 
de les zones ARE. Segons el regidor 
d’Ordenació i Disciplina Urbanística, 
Víctor Serrano, l’Equip de Govern 
i la Generalitat han arribat a un 
acord que permet “salvar” tots els 
habitatges afectats per un possible 
enderrocament. Però un dels porta-
veus dels propietaris afectats, Vic-
torio Abad, ha assegurat que senten 
que l’Equip de Govern no els escolta 
“deliberadament” i que no està fent 
res per atendre les seves demandes. 
A més a més, Abad ha dit que l’ARE 
no és beneficiós, en general, per als 
propietaris, ja que per a la majoria 
les despeses que comportarà el seu 

desenvolupament són inassolibles, i a 
més, no se’ls ha donat cap garantia ni 
cap línia de crèdit fiable. El portaveu 
també ha comentat que considera 
injust que ara els petits propietaris 
hagin d’assumir la responsabilitat que 
es faci habitatge protegit quan, durant 
molts anys, la Generalitat no ha tirat 
endavant iniciatives per crear-ne.

TET
L’inici del curs 2008-2009 ha començat 
amb les diferents activitats d’orienta-
ció i prevenció per a joves de 4rt d’ESO 
dels instituts d’Olesa. Aquestes acti-
vitats les porta a terme l’Ajuntament 
des del PMTET en col·laboració amb 
els centres d’Educació Secundària 
del municipi. Participen en aquesta 
iniciativa els següents centres: Cen-
tre Daina Isard (60 alumnes de 4rt. 
D’ESO), IES Creu de Saba (50 alumnes 
de 4rt. D’ESO), IES Daniel Blanxart 
(80 alumnes de 4rt d’ESO) i propera-
ment Nostra Senyora de Montserrat- 
Escolàpies (30 alumnes de 4t d’ESO). 
Fins al passat mes de gener, 190 joves 
participaven activament.
El dilluns 26 de gener van coincidir 
dues activitats a la Casa de Cultura. 
Per una banda la inauguració de l’expo-
sició dels plafons amb els recursos per 
a la transició dels municipis del Baix 
Llobregat, que participen de la Xarxa 
TET de la Diputació de Barcelona. Per 
l’altra, una dinàmica de grups amb 
80 nois/noies de 4rt.d’ESO de l’IES 
Daniel Blanxart sobre la importància 
de conèixer les pròpies competències 
personals i les oportunitats de l’entorn 
respecte els àmbits laborals i perfils 
professionals. L’exposició dels recur-
sos per a la transició escola-treball, 
on es descriu el Programa Municipal 
de Transició Escola-Treball d’Olesa de 
Montserrat, es podrà visitar fins al 8 
de febrer a la Casa de Cultura.
 
Pessebres
El diumenge 25 de gener el CAU va 
lliurar al Teatre El Casal, els premis del 
Concurs de Pessebres que organitzen 
cada any. A la categoria de 6 i 7 anys, 
el 3r premi va ser per Nil Chavero, el 
2n per Paula Cara i el 1r per Raquel 
Osorio. A la categoria de 8 i 9 anys, el 
3r premi se’l va portar Marc Orozco, el 
2n Lara Iñíguez i el 1r Marian Paredes. 
Per últim, a la categoria d’10 i 11 anys, 
el 3r premi va ser per Adrià Rey, el 2n 
per Laura Carderoure i el 1r per Ingrid 
Tena. Enhorabona!
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Polítics sense crisi
Com a ciutadà d’Olesa em quedo as-
torat i atònit al copsar que els nostres 
polítics, o millor dit, el nostre govern 
municipal no s’assabenta que estem 
immersos en una crisi econòmica real, 
llarga i profunda, que afecta els més 
desvalguts, com són els aturats, els 
jubilats i treballadors, i també altres 
col·lectius, i que a mig termini afectarà 
de ben segur tota la població.
Senyors membres del govern local: 
varen ésser elegits pels ciutadans 
democràticament, per tal de servir el 
poble, i no per servir-se a si mateixos, 
la qual cosa vol dir que són els gestors 
del poble, i com a tals, la seva obliga-
ció i deure és vetllar pel benestar dels 
ciutadans de la població, com també 
gestionar els pressupostos, que són els 
diners de tots. Per això, són gestors del 
poble o que es deuen al poble; tant és 
així, que els ciutadans tenim el dret 
d’exigir-los i al mateix temps, posar-
los falta quan la seva gestió no és la 
correcta o adequada. Tanmateix com 
a ciutadà d’Olesa, vull reprovar la seva 
actitud ja que no s’han assabentat que 
hi ha una crisi mundial i que la nostra 
població també l’afecta.
Entenc que vostè, Sr. Alcalde, no s’as-
sabenti de la crisi a causa del sou que 
percep. Estarà d’acord que és un sou 
milionari, de tal forma, que els ciuta-
dans que estan patint aquesta crisi no 
arriben a final de mes per tal de cobrir 
les seves necessitats més bàsiques i, 
per acabar d’arrodonir-ho, ve la puja 
dels impostos.
Li demano per endavant les seves dis-
culpes, però a mi i a qualsevol ciutadà 
amb un sou de 75.000 euros anuals no 
ens preocuparia aquesta crisi.
Senyora tinenta d’Alcalde o futura Al-
caldessa Magda Graells: vostè tampoc 
s’ha assabentat que estem en crisi, ja 
que refusar la paga de jubilada i co-
brar el seu sou de regidora, hi ha una 
diferència més que ostensible -cosa 
poc ètica de cara al ciutadà. Si no tin-
guessin aquests emoluments tan alts 
es podrien subvencionar els llibres de 
text de l’ensenyança pública, i més en 
aquests temps de crisi, ja que moltes 
famílies no arriben a cobrir les seves 
necessitats.
Senyora Regidora d’Hisenda i resta 
del grup municipal que han aprovat 
la puja dels impostos: tampoc s’han 
assabentat de la crisi. Senyora Hol-
gado, la raó que vostè dóna sobre 
aquest increment no és lògica ni ètica 
en temps de crisi, i dic això, i vostè ho 
sap igual que jo, que tenim l’atur més 

alt de tot el Baix Llobregat. Si hi afegim 
l’endeutament hipotecari que tenen les 
famílies, si hi afegim la poca indústria 
que hem creat per tal de generar ocu-
pació, si hi afegim que els preus s’han 
disparat, que els salaris no han crescut 
a nivell del cost de la vida i, en fi, si 
hi afegim que la majoria dels jubilats 
i aturats perceben una paga irrisòria, 
vostè, per descomptat, s’adonarà que 
no és lògic aquest increment dels 
impostos, perquè si la ciutadania no 
arriba a final de mes, com vol que hi 
hagi un consum? (haig d’entendre que 
vostè és entesa en aquest tema pel 
càrrec que ocupa). Amb el consum i la 
demanda és una forma de combatre la 
crisi, i amb l’increment dels impostos, 
ni promociona ni facilita el consum, 
tot el contrari.
Senyors membres del govern munici-
pal: si per fi es mentalitzen que patim 
una crisi molt forta i dura i veritable-
ment estimen el poble que els ha votat, 
no donin més “voltes de cargol” als 
ciutadans amb impostos i compartei-
xin aquesta crisi amb ells. Rebaixin-se 
els seus sous milionaris, gestionin bé 
els pressupostos, executin aquelles 
partides que han de ser necessàries 
i deixin per a millors temps el que no 
sigui realment necessari, i el poble i 
els seus ciutadans, de ben segur, ho 
agrairan.
Enrique Vinuesa Rubio

ARE d’Olesa
El passat 15 de gener la Coordinadora 
de l’Esquerra Indepententista del Mont-
serratí d’Olesa (CEIM-Olesa) organitzà 
un acte a la Casa de Cultura sobre el 
projecte d’Àrea Residencial Estratègi-
ca (ARE) en el qual les Candidatures 
d’Unitat Popular (CUP) assistiren com a 
convidades. A la xerrada, que comptà 

amb una trentena d’assistents, la CUP 
exposà el seu posicionament sobre els 
projectes d’ARE impulsats per la Gene-
ralitat, mostrant-hi la seva repulsa ja 
que es tracta d’una invasió flagrant de 
les competències d’urbanisme atribuï-
des als municipis. A més, denuncià que 
amb aquests projectes no es garanteix 
el dret efectiu a una vivenda ja que 
hi anteposa el dret a la propietat i es 
basa en habitatge de nova construcció 
obviant el parc existent de vivendes 
deshabitades. Davant d’això anuncià la 
presentació d’al·legacions a la totalitat 
d’AREs del territori. 
Seguidament, un membre del CEIM-
Olesa exposà les particularitats del 
projecte d’ARE d’Olesa que pretén 
construir 900 nous habitatges a 
Vilapou revisant a l’alça el previst 
en el Pla General d’Ordenació Urba-
nistica. El col·lectiu independentista 
incidí en la necessitat de vincular la 
lluita contra el projecte d’ARE amb la 
reivindicació d’un nou pla d’ordenació 
urbanística ja que l’existent ha portat 
al municipi un creixement de població 
insostenible i mal planificat, i que ha 
dut al col·lapse dels serveis i equi-
paments del municipi. Per això des 
del CEIM-Olesa, conjuntament amb 
d’altres entitats olesanes, es demana 
la paralització del creixement així com 
l’obertura d’un procés de participació 
ciutadana per a definir un nou model 
urbanístic per a Olesa que resolgui les 
mancances actuals i reculli els interes-
sos del poble d’Olesa i no els del sector 
immobiliari.
CEIM-Olesa

Respuesta
En relación a la carta de Ariadna Ji-
ménez, publicada en este periódico en 
la edición de diciembre del 2008.

En primer lugar, decirte que cada mi-
embro de esta Junta tenemos nuestras 
ideologías pero en ningún momento 
hemos interpuesto nuestros ideales, 
sean cuales sean, a la neutralidad e 
imparcialidad.
Por esta asociación han pasado 
muchas entidades tanto políticas como 
culturales, y a todas se las ha tratado 
con el mismo respeto e imparcialidad, 
ofreciéndonos a ayudar en lo posible y 
siempre, vuelvo a repetir, sin mezclar 
ninguna de nuestras ideologías.
“Asamblea informativa sobre el proyec-
to de la edificación de nuevas viviendas 
en el barrio”. Nos dejas estupefactos. 
Cuando escribimos la nota nos dimos 
perfecta cuenta de que no habíamos 
puesto ningún nombre de partido 
político, no estábamos “en la parra”, 
simplemente queríamos informar a los 
vecinos de la reunión y el tema que se 
trataría, sin interponer nuestras ten-
dencias políticas con ningún partido. 
En ningún momento hubo intención de 
“engañar” ni “encizañar” a nadie.
Te vuelvo a repetir que ningún miem-
bro de esta junta está subido a la parra 
ni tiene la mala intención de engañar 
a sus vecinos. Si has cocinado alguna 
vez, tendrías que saber que tanto si 
coges la olla por un asa como si la 
coges por las dos, te quemas si no 
utilizas una protección (manoplas, 
paño, etc.).
Lo de escuchar a las dos partes, te 
digo que así fue. Todos los miembros 
de esta Junta, que asistimos a las dos 
reuniones de los partidos escuchamos 
atentamente lo que exponían. Algu-
nas cosas nos parecieron bien y otras 
no, como a todos los asistentes. Lo 
de “fulano” nos parece muy fuerte y 
una falta de respeto impropia de una 
persona que se autodenomina “vecina 

Vista panoràmica d’una zona de Vilapou   Foto: Jordi Monton
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Alumnes i religiosa al jardí de l'escola (anys 60)  Foto: Col∙legi Escolàpies

inteligente”.
Te agradeceríamos a ti y a cualquier 
vecino que si en cualquier momento 
esta junta hace o dice algo que no pa-
rezca adecuado, nos lo comuniquéis. 
Esta asociación está abierta todos 
los días de 18 a 21 horas. Desde el 
diálogo se puede llegar al entendimi-
ento. Desde los insultos y la falta de 
respeto, no.
Asociación Vecinos de La Central-
Olivera

Un contribuent
Voldria donar les gràcies a l’Ajunta-
ment per la bona informació que donen 
al ciutadà.
A primers d’any, després de demanar 
uns permisos d’obres de rehabilitació 
i la instal·lació d’un ascensor i rampa 
en el vestíbul m’informen que puc 
recuperar part dels diners del permís 
d’obres. En cap moment van dir que 
tenia  data de caducitat ni tampoc 
l’oficina d’habitatge em menciona 
l’esmentada data. Doncs bé, després 
d’acabades les obres faig la sol·licitud 
per recuperar el tant per cent de bo-
nificació, després de personar-se un 
tècnic de l’Ajuntament per a comprovar 
si l’ascensor tenia encaix Braille.
El dimecres 17 de desembre he rebut 
una carta certificada dient-me que 
havia de sol·licitar-lo el mes d’abril, 
atribuint un munt d’articles que vénen 
a ser com l’article 26 de la Trinca en 
la cançó El califa. Moltes mercès per 
tot.
Miquel Baró i Gaixet, un contribuent 
caducat

Si no pots guanyar el teu 
enemic, uneix-t’hi!
Escrivim aquesta carta per fer saber 
als nostres fidels lectors que potser 
ben aviat deixarem de ser les cel-
lulítiques, grosses, peludes i amarga-
des del poble per passar a ser pubilles 
potencials. És igual que tinguem un 
interior de pel·lícula! El què de veritat 

ens interessa ara és tenir un cos ple 
de “Kellogs Special K” i ser dignes de 
sortir a la portada del 08640. Aquest 
és el nostre propòsit per al 2009. Però 
no penseu que hem oblidat els nostres 
principis. Nosaltres no sortiríem mai 
a una secció tan masclista, caduca i 
obsoleta com aquesta. El que volem és 
que ens ho demanin, i dir que no. Amb 
el cap ben alt (tot i que no fem més de 
metre cinquanta!). Cordialment,
Tres dones que mai arribarem a ser 
pubilles

150è aniversari del Col·legi 
Escolàpies
L’any 1.859 Paula Montal arriba a Olesa 
de Montserrat, on encetaria la darrera 
de les seves fundacions. Va aprofitar 
que la mare Carme Pujol va guanyar 
les oposicions a la plaça de mestra 
municipal a Olesa i, juntament amb 
ella i dues escolàpies més, mare Paula 
va posar en marxa la seva escola, que 
arriba fins avui.
En aquest poble, en aquesta escola, 
meravellada per la senzillesa i hu-
militat de la gent, la Paula romandrà 
durant 30 anys, fins a la seva mort el 
26 de febrer de 1889.
L’escola era petita i pobra, però ella 
insistia en que aquesta escola no 
s’hauria de tancar mai. Aquest any ja 
celebrem els seus 150 anys. Aquesta 
escola de nenes anirà evolucionant i 
creixent. Els anys ‘70 la coeducació és 
una realitat: nens i nenes conviuen a 
les aules. Al cor del casc antic de la 
vila, molt a prop de l’església parro-
quial, l’escola continua amb la seva 
adaptació a les necessitats de cada 
època, experimentant diferents refor-
mes al llarg de la seva història.
En l’actualitat acull més de 400 nens 
i joves des de 0 als 16 anys i es viu 
contínuament el record de la Santa a 
diferents indrets de la casa: la capella 
(que conté les seves despulles), el 
menjador original de la comunitat en 
la seva època, la cel·la on va viure i 

on va morir encomanant-se a la Mare 
de Déu, la palmera i el magraner que 
ella mateixa va plantar i, fins i tot, el 
seu petit jardí.
Conseqüència de tot això, per la nostra 
escola, l’any 2009 és un any de festa 
que tenim el desig de compartir amb 
tots els olesans i totes les olesanes. 
Col·legi Escolàpies

Nota: durant els propers mesos estan 
previstes una sèrie d’activitats que 
anirem informant a l’Agenda d’aquest 
periòdic.

El último de la fila
Soy un vecino de este pueblo, al que 
le gustaría hacer varios apuntes sobre 
temas tratados en el número anteri-
or.
En el pasado numero un vecino del 
carrer Alfons Sala hacía un comentario, 
a mi opinión, muy acertado, sobre el 
estado lamentable de nuestro pueblo. 
Yo estoy totalmente de acuerdo con 
él. Pero lo más preocupante no sólo 

son esos problemas como: calles su-
cias y en mal estado. Calles cerradas 
al tráfico,  como el carrer Alfons Sala, 
que lleva la friolera de 4 años cortada, 
por defectos de ejecución de la empre-
sa constructora, y está visto que sin 
ningún tipo de control por parte de los 
responsables de urbanismo. Por otro 
lado, parques mal diseñados y que 
sirven de pipi-can, etc, etc.
Lo más preocupante es que tengo la 
sensación de que nuestros políticos 
no saben ni quieren solucionar estos 
problemas. Todo su esfuerzo se vuelca 
en recaudar y recaudar de donde sea, 
y nadie sabe donde va a parar nuestro 
dinero. Bueno, aparte de las subidas de 
sueldos de nuestros políticos, claro... 
Lo que está claro es que en mejoras 
para nuestro pueblo no.
En algún sitio he leído qué la regidora 
de Hacienda decía que para cubrir los 
gastos de limpieza y mantenimiento 
del pueblo, se debería subir la tasa de 
basuras un 150%.
Por favor nos estamos volviendo locos 
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La columna de l'Ivan
Titània és el satèl·lit més gran d’Urà. És un cos esfèric de 1.578 km de dià-
metre 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 més 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?
-Home, una mica sacsejat pels vents d’aquests últims dies.
-I doncs, què ha passat?
-Mira, que hem tingut molt de vent. Desgràcies a part, i deixant ben clar que 
lamento moltíssim qualsevol pèrdua humana, he de dir que dissabte jo vaig 
pujar a la piscina com qualsevol altre dissabte i tret del fort, fortíssim vent 
que hi bufava, la tònica era de normalitat absoluta.
Jo penso que vaig ser poc responsable per haver portat el meu fill a la pis-
cina aquell dia però, davant d’uns fets com aquests, no hi ha un protocol de 
seguretat?
Vull dir, quan plou i hi ha aparell elèctric, fan desallotjar la piscina.
-Home, és normal, els llamps i l’aigua són massa bons amics.
-No, no es fa per si morim electrocutats, es fa per si se’n va la llum no et 
quedis a les fosques.
-Els humans sou ben estranys.
-Home, 1001, que això ho diguis tu ja té sorna. El que vull dir és que proba-
blement és preferible que algú et critiqui per no deixar-te circular amb bici 
per Olesa amb aquest vent, o que no deixin entrar a la piscina, cap esportiu 
i d’altres instal·lacions municipals, que no pas haver de lamentar després 
les coses.
-Bé, home, doncs queda dit. Per cert, han quedat gaire bruts els carrers?
-Home, més que bruts han quedat plens de pinassa, terra i altres restes 
orgàniques.
Saps una cosa, 1001?
-No, si no m’ho expliques com vols que ho sàpiga.
-Davant de casa tenia una merda de gos enorme que ningú va retirar mai. 
Quan dic ningú vull dir que ni jo ni el servei de neteja, que no hi passa mai 
per allà. Doncs el que els humans no hem sabut fer, ho ha fet la natura. Ja 
no hi és.
Això m’ha fet pensar en una burrada de les meves. Podríem crear una regi-
doria de bons vents. D’aquesta manera, un cop al mes podria actuar aquesta 
regidoria i deixar-ho tot capgirat i així ja no quedaria cap més remei que 
arreglar-ho.
Què et sembla?
-Hi pensaré.
-Per cert, 1001, com es veu la Terra des de Titània?
-Blava, com sempre.
<Fi de la transmissió>

Ivan Carreira

¿o qué? ¿Qué municipio cercano paga 
esa tasa?
En los municipios cercanos pagan 
como nosotros más o menos, pero 
sus calles están mucho mas limpi-
as. Creo que si no saben gestionar 
nuestros impuestos, sólo tienen que 
preguntar a ayuntamientos cercanos 
cómo lo hacen. En Esparreguera, por 
ejemplo, han soterrado todos los con-
tenedores de basuras. Sí... esos que 
en este pueblo, colocamos en todos 
los pasos de peatones, para dificultar 
la visión de conductores y peatones. 
Y acumulamos 10 ó 12 en la plaça de 
l’Oli, junto a la Passió, para dar la me-
jor imagen. Pronto podremos leer ese 
famoso anuncio: Olesa, famosa por la 
Pasión... y sus contenedores.
Bueno a lo que íbamos, en Esparre-
guera han soterrado todos los conte-
nedores, y no pagan más. 
También en el número anterior, el Sr. 
Víctor Serrano justificaba algunas ac-
tuaciones de la policía municipal, en 
las cuales yo particularmente estoy 
de acuerdo. Pero también tengo un 
apunte para él.
Creo que hay muchas cosas que hace-
mos mal y que son sancionables por la 
policía municipal.
Creo que aparte de multar vehículos 
mal aparcados, podíamos empezar 
a multar a esa gente que lleva su 
perro suelto, sin bozal, y que hacen 
sus necesidades en aceras, parques 
infantiles, césped, etc. Porque es 
curioso, pero la gente suele recoger 
las caquitas de su perro si lo hace en 
la acera, pero si lo hace en la tierra o 
césped del parque no la recoge. Con lo 
cual cuando vamos con nuestro hijos 
al parque, aparte de estar pendiente 
de que no se escapen, peleen, etc, te-
nemos que vigilar que esquiven todas 
las cacas para no llevarnos el regalito 
a casa.
Creo que eso también es sancionable, 
y si va la policía a cualquier parque 
por la mañana o por la tarde, sacarían 
una buena recaudación. Que aparte 
de ir bien económicamente para este 
pueblo, evitaríamos posibles ataques 
de perros a niños, que aunque son 
escasos, los hay, como explicaba una 
vecina en el número anterior.
Pienso que al menos si no se quiere 
sancionar a esa gente, se deberían 
limpiar los parques. Pero claro, se me 
olvidaba que con los impuestos que 
pagamos no podemos quejarnos y 
estamos obligados a seguir pisando 
mi..da.
En resumidas cuentas, creo que esta-

mos muy lejos de ser aquel pueblo que 
fuimos. Al que los pueblos de alrededor 
envidiaban.
Hemos de reconocer, y lo ha de reco-
nocer este Ayuntamiento, que somos 
“el ultimo de la fila" en todos los aspec-
tos menos en uno: “El endeudamiento 
municipal”.
P.J.L

No puc estar-hi més 
d’acord
Felicito l’Ivan per la seva columna del 
mes anterior. No podria estar-hi més 
d’acord. Tot el que diu és una cosa que 
veiem molts olesans dia rere dia. Jo 
abans vivia a Esparreguera i, igual que 
la gent dels pobles veïns, ens agradava 
molt venir a Olesa. Ara visc a Olesa 
i des de fa uns anys el nostre poble 
s’ha quedat enrere. La veritat és que 
em fa vergonya com està el meu poble 
comparat amb Esparraguera o Abrera. 
Fins i tot Martorell està molt més cuidat 
que Olesa. I és que aquest ajuntament 
només fa que omplir-se les butxaques 
en detriment del poble. I ara, a sobre, 
sembla que volen treure, en temps de 
crisi, un nou impost: la taxa del cla-
vegueram. El que hauríem de fer tots 
els veïns a partir del moment en què 
s’apliqui, és reclamar a l’ajuntament 
que netegi la claveguera que tinguem 
a prop de casa cada vegada que faci 
pudor. Millor encara seria que féssim 
una manifestació per com està d’aban-
donat el nostre poble. No hi ha ni 100 
metres seguits de vorera en bon estat, 
fins i tot hi ha parts on només hi ha 
formigó. I el parc de l’Estatut? Els pa-
res que anem a aquest parc amb els 
nostres fills, quan ja pensàvem que 
estaven fent alguna cosa profitosa, 
traient aquella mena de llac fastigós, 
ens trobem una zona per als més pe-
tits on només han posat un terra tou 
a sota dels aparells de joc i la resta 
l’han deixat amb formigó rugós perquè 
els més petits es destrossin les mans 
i les cames al caure. Els costava molt 
posar tot el terra tou?
Oscar Trujillo

Les cartes per a aquesta secció han de signar-
se amb el nom i cognom de l’autor i no supe-
rar les 20 ratlles. El diari no es fa responsable 
del contingut de les cartes i es reserva el dret 
de publicar-les i resumir-les si és necessari. 
S’han d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36, a/e: 
periodic08640@hotmail.com
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La Plaça de les Fonts solia ser un dels llocs emblemàtics d’Olesa. 
Encara ho és, encara que hagin canviat les cases, la gent i l’ar-
quitectura del lloc. El que hi ha de nou és l’aparició d’un grup de 
persones que es dediquen a passar el seu temps a les escales 
que condueixen a l’església, deixant al seu pas tot tipus d’es-
combraries, des de llaunes de cervesa, burilles de cigarretes, 
envasos i papers; i a més alguns dies, generant discussions i 
baralles. Des d’aquí i després d’infinitat de comentaris de veïns, 
us preguem que feu el possible per respectar la resta de veïns, 
botiguers i vianants que no pertanyen a la vostra penya.

Escales a la Plaça de les Fonts Foto: 08640
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L’agenda del febrer
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Fins al Diumenge 8
Exposició dels plafons amb els recursos educatius 
dels municipis del Baix Llobregat que participen 
de la Xarxa TET de la Diputació d’Olesa. 
Organitza: Promoció Econòmica.

Fins el Diumenge 22
Exposició de fotografies de Juli Sánchez, en 
commemoració del 50 aniversari de la Revolució 
Cubana. Organitza: Bloc Olesà- EUiA.

Dimarts 3
Inauguració dels cursos de country. Cada dimarts, 
a les 20.30 h., fins al 15 de desembre, a la UEC. 
Organitza: UEC.

Dimecres 4
Xerrada: “Les pensions de la Seguretat Social 
2009”. A la Casa de Cultura, a les 17 h. 
Organitzen: Esplai d’Avis i l’Ajuntament.

Dijous 5
Programa de formació per a escolars “Anem a la 
Biblioteca”. A les 10 h., a la Biblioteca.

El Documental del mes: “1973 revolucions per 
minut”, de Fernando Valenzuela, en versió original 
subtitulada al català. Entrada gratuïta. A la Casa 
de Cultura, a les 17 h. 
Organitza: Regidoria de Cultura.

Divendres 6
Xerrada “Una esquena sense dolor”, a càrrec de 
Jordi de Mateo Morrón i Andreu Falguera Serra. 
A les 20.30 h., a la UEC.

Butaka: “Nou nats” amb la representació “La sala 
de los espejos”. Al Teatre El Casal, a les 22 h.

Diumenge 8
Olesans a escena: “Nou nats” amb la represen-
tació “La sala de los espejos”. 
Al Teatre El Casal, a les 18 h.

Dilluns 9
Taller “Dependència emocional”, a càrrec de Núria 
Busqueta, terapeuta Gestalt. 
A les 19 h., a la UEC.

Divendres 13
Club de Lectura General: “Los mares del sur” de 
Manuel Vázquez Montalbán. 
A les 18:30 h., a la Biblioteca.

1ª Mostra de Cinema Curt d’Olesa. A les 22 h. 
Curts realitzats per: Carlos Rincón, Ciro Altabás, 
Dani Moreno, David Muñoz, Jaume Paltor, Montse 
Casas i Wiman, entre d’altres.

Dissabte 14
Concert de la Capella de Musica de Montserrat 
amb la participació de l’Escolania i Cor Jove 
d’Olesa de Montserrat. 
A les 21 h., a la Parròquia Santa Maria.

Diumenge 15
Xarxa: Anna Roca, amb la representació “Les 
noves sabates del emperador”. 
Al Teatre El Casal, a les 17.30 h.

Dimarts 17
Curs de Manipulador d’Aliments. 
A les 9.30 h., a la Casa de Cultura. 
Organitza: Regidoria de Sanitat i Consum.

Divendres 20
Rotllana de contes, amb l’Espe. 
A les 18 h., a la Biblioteca.

Dissabte 21
Taller de cançons de falda, dins del programa “Viu 
el 2009 a la Biblioteca”. A les 11 h.

Carnestoltes
Rua infantil: cercavila de la Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay fins a la Plaça Catalunya. Tot seguit, 
berenar i animació infantil. A les 16.30 h.

Rua nocturna: pregó a la Plaça Fèlix Figueras 
i Aragay i cercavila fins a la Plaça Catalunya. 
Entrega de Premis i ball amb la Gran Orquestra 
Chicago. A partir de les 22 h. 
En cas de pluja tots els actes es faran a la UEC. 
Organitza: Regidoria de Festes i Joventut.

Diumenge 22
Festa pel 52º aniversari de l’ACF Olesa 
Sardanista. 
Ballada de sardanes, amb la Cobla Vila d’Olesa. 
A les 12.30 h., a la Plaça de la Sardana.
Concert, gran ball amb el Grup Cafè Trio, i entrega 
d’ensenyes dels 50 i 25 anys de soci. A la UEC, a 
partir de les 18 h. 

Eucaristia celebrada pel bisbe monsenyor Agustí 
Carreras. A les 12 h., a la Parròquia. En com-
memoració del 150º aniversari del Col·legi Es-
colàpies.

Dilluns 23
Taller “Autodependència”, a càrrec de Núria Bus-
queta, terapeuta Gestalt. 
A les 19 h., a la UEC.

Dijous 26
Festivitat de Santa Paula Montal
Animació infantil, a la que queden convidades 
totes les escoles de primària d’Olesa. A les 11.30 
h., a la Plaça Catalunya.
Xerrada: “Escolàpies a Olesa i al món”, oberta 
a tota la població. A les 19.30 h., al Casal Cate-
quístic. En commemoració del 150º aniversari del 
Col·legi Escolàpies.

Divendres 27
Hora del conte: “Contes que parlen de llengües 
maternes”, amb Shrezade Bardají. 
A les 18 h., a la Biblioteca, dins del programa “Viu 
el 2009 a la Biblioteca”.
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Esport olesà

Pareja, campió un altre cop  Foto: T.O.

Pàdel
El proper 9 de febrer començarà la IV 
Lliga de Pàdel al Club Tennis Olesa. 
La novetat d’aquesta edició és que 
hi haurà noves categories com la de 
Bronce Masculí. La inscripció per a 
socis és de 25 euros i per a no socis, 
30 euros. Per a més informació, con-
tactar al tel: 93 778 6167 o por mail, 
a: ctolesa@gmail.com

Peña atlética
El pasado sábado 10 de enero, la 
Peña Atlética “Passió Rojiblanca” de 

Olesa celebró la fiesta de su II Ani-
versario con una comida en su sede 
social, el bar Indalo, donde se con-
gregaron aproximadamente 50 socios. 
Además de directivos y socios de la 
Peña, asistió Raúl Sánchez, delega-
do regional de la zona de Cataluña 
y Aragón, en representación de la 
Agrupación de Peñas del Club Atlético 
de Madrid. El presidente de la Peña, 
Eduardo Castillo, encabezó el brindis, 
agradeció la asistencia de todos los 
presentes y pronunció unas emocio-
nantes palabras, que merecieron una 

gran ovación.
Finalizada la comida, se sortearon 
diversos efectos y camisetas donados 
por la Peña y por la Agrupación de 
Peñas.

Duatlón
El pasado 13 de enero se disputó la 
duatlón de montaña de Folgueroles, 
prueba válida para el Campeonato de 

Cataluña. La competición consistió 
en 6 km. de carrera a pie, 20 km. en 
BTT y nuevamente 3 km. de carrera a 
pie. El Triatló Olesa estuvo represen-
tado por el triatleta más joven de la 
entidad, Carlos Aranda, y por el más 
veterano, Antonio Pareja, quien se pro-
clamó campeón catalán en duatlón de 
montaña.

08640



1108640

L’agenda esportiva
Dissabte 7/2
Ciudad Ros Casares - CB Olesa-
Espanyol, a les 18.30 h. Lliga 
femenina de bàsquet.

Diumenge 8/2
Penya Barcelonista Olesa - 
Font-Rubí CE, a les 12 h., al 
Camp Municipal de Les Planes. 
Lliga Tercera Territorial.

Olesa - Igualada, a les 16.30 h. 
Lliga Primera Catalana.

Dissabte 14/2
CB Olesa-Espanyol - Hondar-
ribia Irún, a les 20 h. Lliga 
femenina de bàsquet.

Diumenge 15/2
Pla del Penedès UD - Penya 
Barcelonista Olesa, a les 12 h., 
al Pla del Penedès. Lliga Tercera 
Territorial.

Tàrrega - Olesa, a les 17 h. 
Lliga Primera Catalana.

Torneig de Petanca, en comme-
moració del Dia dels Enamorats. 
A les 9 h., al Club Petanca Olesa 
(Les Planes).

Dissabte 21/2
Gran Canaria La Caja de Ca-
narias - CB Olesa-Espanyol, a 
les 19.30 h. Lliga femenina de 
bàsquet.

Dissabte 28/2
CB Olesa-Espanyol - Extrugasa, 
a les 20 h. Lliga femenina de 
bàsquet.

Diumenge 1/3
Penya Barcelonista Olesa - 
Puigdalber FC, a les 16.30 h., al 
Camp Municipal de Les Planes. 
Lliga Tercera Territorial.

Villasar Mar - Olesa, a les 12 h. 
Lliga Primera Catalana.

08640



12 08640

Classificats
Treball
Se ofrece chica para limpieza de esca-
leras, casas, despachos y para cuidado 
de niños. 
Contactar con Isa, al tel: 616 682 
436.

Cal Mané necessita gent a partir de 
18 anys per poder realitzar el curs 
a Olesa. Si t’agrada treballar en 
casals d’estiu, colònies, menjadors 
escolars o fent tallers, no dubtis 
en apuntar-te! Informa-te’n a Cal 
Mané, tel: 93 778 6976, o a l’a/e: 
aj147.pij@olesam.cat.
 
Profesora nativa de alemán se ofrece 
para clases particulares de alemán e 
inglés (hasta “Advanced”) y traduc-
ciones. 
Tel: 93 772 9487 ó 676 823 753.

Busco profesora de guitarra para niña 
de 7 años en Olesa. 
Llamar al 609 375 183.

Si necesitas que cuide de tus niños o 
personas mayores, o si precisas que 
me ocupe de tus quehaceres domésti-
cos, no dudes en comunicarte conmi-
go. Soledad, tel: 636 946 855.

Se ofrece chica para limpieza de casas, 
pisos y oficinas y también, cuidado de 
personas mayores. 
Tel: 686 403 145.

Se ofrece señora titulada en geriatría 
para cuidar personas mayores. 
Tel: 678 362 270.

Estudiant universitària s’ofereix per a 
donar classes de reforç a alumnes de 
primària i ESO. Preu econòmic. 
Contactar per acordar horaris. 
Tel: 618 593 373.
 
Chica brasileña de 22 años busca tra-
bajo de limpieza en general, cuidado 
de mayores y/o niños. 
Tel: 608 996 287.

Reformas de vivienda (cocinas, baños, 
suelos, puertas), restauración de mo-
biliario, trabajos de carpintería, pin-
turas en general, trabajos especiales 
para discapacitados (colgar cuadros y 
cortinas). Presupuestos sin compro-
miso, trabajo serio y comprometido. 
Precios especiales a mayores y dismi-
nuidos. 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 Pri-
mària. 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.

S’ofereix cangur per a nens petits. Inte-
ressats, truqueu al tel. 699 174 124.
 Busco trabajo por horas de canguro, 

para cuidar personas mayores (en 
Olesa) o para limpieza. 
Tel. 663 965 164,  93 778 21 77.

Se ofrece grafista freelance. Creación 
de anagramas, logos, folletos, catálo-
gos, packaging, etc. Tel: 685 313 177; 
mail: salgado_grafism@hotmail.com
Profesor nativo de inglés se ofrece 
para dar clases particulares o grupos 
(máximo de 4). Niveles: desde básico 
hasta avanzado y First Certificate. 
Tel: 622 116 243.

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

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 perso-
nas mayores, canguro, ayudante de 
cocina, panadería, costura. Tengo 
buenas referencias. Disponibilidad 
inmediata. Tel: 690 340 088.

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 per-
sona que estigui sola i cuidar-la. 
Tel.: 677 220 826.

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

S’ofereix noia per donar classes de re-
pàs 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 cocina 
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
Es ven Vespa 150 S (any 1964) amb 
sidecar, per restaurar i rehabilitar. 
Documentació. Preu: 2.405 €. Tam-
bé venc mini moto per adults Omer 
Tanga, motor Franco Morini de 47 cc. 
(anys 70), puc enviar fotos. 
Preu: 600 euros. Tel. 639 164 089
Vendo Suzuki Samurai, año 95, 1300 
cc, techo fibra descapotable, barra 
antivuelco, radio cassette altavoces, 

defensas, volante Momo, fundas asi-
entos, techo lona de regalo, 65.000 
Kms, sin uso como 4X4, perfecto 
estado. 
Precio:  3.900 €. Tel: 609 673 017.

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

Immobiliària
Se traspasa bar céntrico. 
Tel: 93 772 95 66.

Se alquila apartamento en Menorca 
para temporada estival. Interesados 
llamar a los teléfonos 696 790 956 o 
669 168 214.

Se alquila habitación de matrimonio 
con baño, en una casa en el centro 
del pueblo. Tel: 665 849 657.

Se traspasa negocio en funcionamien-
to. Zona céntrica, 90 mts. 
Tel.: 646 364 294.

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 electro-
domèstics. Tel.: 656 334 757.

Vendo piso de 75 m2 en Pueblo Seco, 
reformado totalmente el año 2006, 2º 
con ascensor,3 habitaciones (2 dobles 
y 1 individual.), comedor de 20 m2, 
cocina de 13 m2, lavadero cerrado, 
balcón, baño de diseño, calefacción, 
a.a., parquet, muy luminoso y con 
vistas montaña. Amueblado. 
Precio negociable: 200.000€. 
Tel: 615 455 303.

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

Urgeix vendre pis, ubicat al Poble Sec, 
a 1 minut del DIA. Disposa de calefac-
ció 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.

Vendo bonito piso todo reformado en 
el centro de Olesa, alto exterior con 2 
ascensores, vistas despejadas. 3 ha-
bitaciones, comedor de 22 m2., suelo 
de gres, ventanas de aluminio cocina 
y lavadero, calefacción. Para entrar a 
vivir. Cerca de servicios y transporte. 
Posibilidad de alquiler con opción a 
compra. Tel: 636 381 338.

Diversos
Vendo humidificador, walkies y hama-
ca de bebé. Tel: 616 725 002.

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.

Vendo cochecito Casualplay Vintage 
con grupo 0, capota lluvia grupo 0, 
silla, capota lluvia silla, bolsa cambi-
ador, plataforma para otro hermano y 
sombrilla. Combinado negro y rojo. En 
buen estado. Precio: 250 €. 
Tel. 650 391 528.

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 hama-
ca de bebé. Tel: 616 725 002.

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

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; bancos 
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.

Enganxa, pinta, modela, crea... si es-
tàs cansat de pintar figuretes i vols 
provar coses noves vine al nostre 
taller de manualitats. T’ensenyarem 
les últimes tècniques en policromats, 
repujats, pintura en seda, esmalts 
freds, decoupage. Més informació al 
tel: 93 774 1212.

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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No sé si m'entens

Foto: 08640

La pubilla del febrer
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Aquestes són algunes de les cartes que hem rebut durant aquest 
mes:

1) T’escric aquest mail perquè estic molt ansiosa perquè fa un 
any i mig que estic amb un noi, però ell té una “nòvia” fixa. Fa 
4 anys que està amb ella i m’ha dit moltes vegades que em pre-
fereix a mi, però no la deixa. Ell diu que ho farà algun dia, però 
ara m’ha dit que es casa, que ara no pot dir que no al casament 
i que tingui paciència. Jo cada vegada tinc més ansietat i ja no 
sé què fer. A més, ho he explicat a algunes amigues i n’hi ha 
una que em diu que sóc un pendó perquè m’estic posant enmig 
d’una relació, però jo penso que no, que si de cas és ell el pendó. 
Gràcies,
Núria

Hola, Núria. En la teva carta trobo a faltar una pregunta concreta. Em 
descrius la situació des del teu punt de vista, però trobo a faltar una 
consulta. Això és el que passa i com et sents. I a partir d’ara, què? 
Si fas el mateix obtindràs els mateixos resultats. Si vols que aquests 
siguin diferents has de canviar, encara que sigui lleugerament, alguna 
cosa. Si tu estàs bé així, perfecte, segueix tal qual, si no ho estàs, què 
has de fer? Fixa’t que, pel que expliques, sembla que tu ets una part 
passiva en la relació, estàs esperant. Quin és el preu que estàs pagant 
en aquesta espera? Et compensa? Fins quan? Pensa en alguna cosa que 
puguis fer-hi tu.
M’agradaria acabar amb una frase que em van dir fa uns quants anys i 
m’ha ajudat en determinats moments: “Cuando llegas a aceptar el dolor 
encuentras fuerzas en tí mismo y puedes mirar al futuro con esperanza, 
sólo cuando llegas a aceptar el dolor”. Espero que et pugui servir.

2) Hola, sóc un estudiant universitari amb exàmens, com molts 
altres, per aquestes dates. M’agradaria que m’ajudessis a fer en-
tendre als meus pares que durant aquesta època no em molestin 
ni m’encomanin tasques, ja que estic molt nerviós i necessito 
concentració!
Tomàs G.

Les èpoques d’examen són èpoques de molta angoixa per als estudiants, 
amb pocs dies es juguen l’esforç de tot un any. Però no tothom ha passat 
per aquesta situació i pot ser que no ho entenguin, i hi tenen tot el dret. 
Però, Tomàs, com et molesten els teus pares? Què fa que notis el que et 
fan com una molèstia? El respecte vertader només s’aconsegueix oferint-
lo. Els ofereixes respecte? Sembla que demanes que siguin comprensius 
amb tu, tu ho ets amb ells permetent que expressin el que necessiten 
de tu? Pel que expliques, sembla que hi ha un conflicte de necessitats 
entre el que ells volen i el que vols tu. Ho heu parlat? Parla amb ells 
abans que comenci la propera època d’exàmens i proveu d’arribar a un 
pacte on quedin satisfetes les necessitats d’ambdues parts. Prova de 
començar la conversa escoltant què necessiten de tu. Potser t’adones 
que hi ha coses que pots fer tot i els exàmens, i potser s’adonen que hi 
ha moments del dia que és millor no dir-te res.
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.

Es diu Ingrid Moragas Margarit i té 20 anys. Estudia tercer any de Belles 
Arts a Barcelona i treballa a l’Escola d’Arts i Oficis com a professora d’Art 
infantil. És morena i té una mirada molt interessant. Li costa somriure però 
quan ho fa, transmet coses. Va estudiar al Daina i al Blanxart i viu amb la 
seva mare al centre del poble. D’Olesa, li agrada la tranquil·litat, però li sap 
greu que enderroquin les cases velles del poble, en lloc d’arreglar-les. Res-
pecte al seu futur professional, no el té gaire clar, prefereix esperar al que 
se li presenti. A més de viatjar i conèixer diferents cultures, el seu hobby 
és, com no podia ser de cap altra manera, pintar.08640
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Empreses i serveis
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Sardanes
El proper dissabte 7 de febrer 
comença el curs de Sardanes i 
Jocs per a nens i nenes de 6 a 12 
anys, organitzat per l’ACF Olesa 
Sardanista. Serà tots els dissab-
tes d’11.30 a 12.30 h, fins al 9 de 
maig, al Teatre El Casal.
Per altra banda, el dissabte 14 de 
febrer comença el curs de formació 
de monitors per ensenyar la dansa 
de la sardana. El curs s’impartirà 
tots els dissabtes de 10 a 11 h, al 
Teatre El Casal, i està organitzat 
per l’ACF.

Ariadna
Des del passat 14 de gener l’as-
sociació que dona suport a les 
afectades pel càncer de mama, 
Ariadna, ja compta amb un nou 
local, al carrer Metge Carreras, 
80, entresòl, 3ª. En aquest lo-
cal, les dones de l’entitat podran 
desenvolupar les seves activitats 
amb més espai, ja que, a part dels 
espais per a l’administració, dis-
posa d’una sala destinada al taller 
de ioga, els assajos de la coral i 

les conferències que s’organitzen 
periòdicament al voltant de temes 
relacionats amb la salut. El telèfon 
és el 93 778 47 08.

Cuines del món
El proper dijous 5 de febrer, Olea 
Restaurant comença un cicle de 
cuines del món. Tots els dijous de 
cada mes, podeu gaudir d’un menú 
degustació, al local de la plaça de 
les Fonts. El primer dijous de febrer 
el cicle estarà dedicat a la cuina 
mexicana, amb guacamole, “frijo-
les refritos”, ceviche, “quesadilla”, 
pollastre amb mole, gelat de man-
go i cervesa mexicana. Reserves al 
tel. 93 778 52 74.

Premios
La Vella Tahona entregó los premi-
os correspondientes al sorteo de la 
cesta de Navidad y a las sorpresas 
que los clientes podían encontrar 
en los roscones de Reyes. La ga-
nadora de la cesta navideña fue 
Maria Torres y las afortunadas que 
encontraron el premio en los tor-
tells fueron Amparo, Lucía y Mari 

Carmen, que se llevaron un set de 
vajilla y un reloj de pulsera, cada 
una, respectivamente. ¡Enhora-
buena!

Yo te ayudo
Aquesta nova empresa de serveis 
per a la llar es dedica a tot tipus 
d’instal·lacions, refaccions i repa-
racions a domicili. Si necessites 
muntar mobles, penjar quadres o 
cortines, instal·lar cables, ajustar 
finestres o portes, reparar rajoles, 
parets, humitats o aixetes, els pots 
contactar. També s’especialitzen en 
instal·lacions per a obra nova.  Es-
tan al carrer Colom 148 baixos i el 
telèfon és el 93 772 9898. Els pres-
supostos són sense compromís i 
els desplaçaments gratuïts.

Tallers d’hivern 
L’Escola Municipal d’Arts i Oficis 
proposa la nova programació de 
mòduls i tallers per al primer tri-
mestre de l’any. Taller d’aquarel-
la, Usuari bàsic, Taller de gravat, 
Ofimàtica bàsica, Mecanografia, 
Iniciació a la Joieria i Joieria. Per a 

més informació, contacteu amb el 
tel. 93 778 13 41, o a l’adreça elec-
trònica secretaria@artsioficis.cat.

Nova floristeria
El passat mes de desembre, va 
obrir una nova floristeria a Olesa. 
Es diu Arrels i està situada a la 
plaça de Catalunya, 54, just davant 
del Mercat Municipal. El seu telèfon 
és el 93 778 71 32.

Traspàs
Es traspassa botiga en ple rendi-
ment al centre d’Olesa. Local molt 
bé situat i amb possibilitats. Inte-
ressats, trucar als tels: 616 425 
799 o 93 770 7055.

Gismir
A partir d’aquest mes de febrer 
Gismir, la botiga especialitzada en 
venda de cadells i de nutrició d’ani-
mals estarà al Parc de l’Estatut, 10, 
d’Olesa de Montserrat.

http://www.test-de-la-muerte.com/
I si sapiguessis  el dia de la teva mort? Respon només a 10 preguntes i descobreix quant temps et queda de vida. Aprofita i reflexiona sobre 
els teus hàbits i la teva salut.

http://www.psicoactiva.com/tests/soluc12.htm
Amb aquest test, podràs saber el teu nivell de depressió.

http://www.oddee.com/item_87332.aspx
La publicitat pot ser creativa i a vegades, intencionadament divertida. Però una publicitat ubicada en un lloc equivocat, pot portar a resultats 
inesperats.

http://www.concursa.com/
Aquí trobaràs els millors concurs de la Red.

http://xploramons.blogspot.com
Una lectora ens envia el seu blog de petits relats de viatges, el “Cuentacuentos”.

Envia’ns les teves webs o blogs favorits i els publicarem.
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Angels Campoy Lozano (47), Anna Maria Garcia Gibert (79), Antoni Boada Juncosa (32), Antonio López Ferrera (53), Antonio Pérez Medialdea (71), Antoni 
Prats Graupera (88), Antonio Vicente Moreno (61), Apolonio Casamayor Alcarria (90), Arnau Mollón Casado (5), Beatriz Díaz Manzanares (19), Beatriz Gómez 
(49), Bernat Durán (40), Cándido Colom Solsona (78), Carmelo Sánchez Sánchez (54), Celia Freniche García (40), Conxita Safont Comelles (80), Daniel Abril 
Escolano (33), Dèlia Almirall Vilà (24), Dolores Puig Valls (91), Emili Bayona Gibert (44), Eusebio Ortiz Serrano (84), Faustino García Aylagas (89), Felisa 
Guillem Gil (74), Florencio Codina Gorro (82), Francisca Castrillo Cordero (71), Francisco Corchado Gonzalez (96), Francisco Chicón (80), Gabriel Cassi Sales 
(78), Helena Escolà Boada (22), Helena Oleart Playà (14), Isabel Carreño Moreno (69), Jaume Morera Castelltort (88), Joan Arévalo (66), Joan Pérez Avellana 
(88), Joan Pujol Alavedra (86), Joan Segura Rius (48), Joan Torres Vicente (10), Jonathan Sánchez Esteban (25), Jordi Pinyol Guamis (31), Josep Arjona Ro-
mero (43), Josep Carrera Jolis (42), Josep Carrique Montoya (79), Judit Echenique Martínez (30), Júlia Ayguadé Canals (85), Laura López Peláez, Lola Ubeda 
Bretone (72), Lourdes Curto Escoda (65), Lluís Reche Gil (15), Macaria García Guerra (83), Manuel Nieto Guillén, Marc Peidró (14), Marga Arévalo Alvarez 
(40), Maria Bruquetes Graells (89), Maria Galcerán Alavedra (53), María Manzanares Amaro (57), Maria Rosa Altarriba Fernández (45), Maria Rosa Margarit 
Tobella (48), Marta Caballé Martínez (35), Melchor Cano Morales (50), Mercè Llopart Durán (16), Meritxell Llopart Durán (21), Miguel Fenollart (86), Miguel 
Guillamón Casanovas (81), Miguel Navarro Mancebo (75), Miquel Aiguadé Ballús (60), Miriam Agudo Voltà, Mònica Solernou Piñero (38), Montse Boada Sastre 
(74), Montserrat Cherta Batet (85), Montserrat Gonell Cervera (83), Nerea Barragán Lozano (8), Nil Segura Monfort (7), Núria Piqué Pinto (78), Paquita García 
Caballé (42), Paquita Gibert Juventeny (74), Pere Camats Cabré (36), Pere Camats Planas (71), Pilar Moser (52), Pol Aceña Foguet (16), Rosa Pallarès Tarrazona 
(74), Rosa Volta Segura (87), Sebastià Vilà Fillola 
(54), Sergio Ibáñez Poble (27), Sofía Lujano Val-
divias (91), Teresa Estruch Mura (68), Valentina 
Marta Carrasco (92), Vicenç Mata Torres (85), 
Xavier Armengou Safont (36).

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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