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La Residència Santa 
Oliva comença un altre 
cop

Ens ajudaran els Reis d’Orient?
Melcior, Gaspar i Baltasar: no us oblideu d’Olesa!

                                                        Ses Majestats:
                                                        Us escric aquesta carta per 
                                                      a que durant el vostre pas per Olesa, 
                                                   a més de complir amb els desitjos dels nens i nenes de 
                                                 la vila, m’ajudin a mi i als meus convilatans, a tirar en-
                                             davant el poble. En molts aspectes. En primer lloc, necessitem 
                       un cop de ma per que es crein llocs de treball i que es torni a engegar l’industria 
           local i comarcal, i així podem baixar una mica als índexs d’aturats. Després, a veure si ens 
            podeu ajudar en què tinguem un poble més net, sense tanta brutícia als carrers, als parcs i 
             als espais públics; un poble en el qual es pintin senyals de trànsit, es millorin els proble-
              mes amb els cotxes a les hores punta, una vila on les nostres autoritats escoltin més les 
               nostres demandes. No us oblideu de donar-nos alguna idea per millorar el problema 
               d’aparcament, del fracàs escolar, de la manca de creativitat en alguns dels nostres 
               polítics... es que hi ha tantes coses per a fer a Olesa!
             En definitiva, vull que puguem guanyar tots en qualitat de vida i que la nostra vila 
          torni a ser un bon lloc per a viure i gaudir dels seus espais verds, de la seva tranquil∙litat 
        i de la naturalesa, dins d’un marc de respecte entre tots i totes.
        Moltes gràcies, espero que es compleixen els meus desitjos, i no us oblideu de nosaltres... 
             Fins l’any que ve!                                                     Jo i molts olesans 
                                                                                           que pensen com jo

Els lectors prenen la paraula
Un nen dibuixa l’estat actual d’alguns parcs olesans - Una lectora es queixa de la 
retallada de subvencions a les entitats - La visió d’alguns socis de la Comunitat 
Minera - El calvari del carrer Calvari - Veïns dels Closos reclamen que es compleixen 
les promeses de les autoritats locals.
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La columna
“Si Dios no existe, 
¿quién hizo el 
mundo?”

 (vegeu Correu)

La Pubilla
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BONES FESTES!
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Farmàcies de guàrdia  -  Desembre 2010
dimecres, 1 - ALAVEDRA
dijous, 2 - BARGALLÓ
divendres, 3 - BERENGUER
dissabte, 4 -  LEY
diumenge, 5 - MATAS
dilluns, 6 - ABELEIRA
dimarts, 7 - ALAVEDRA
dimecres, 8 - BARGALLÓ
dijous, 9 - BERENGUER
divendres, 10 -  LEY

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
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dissabte, 11 - MATAS
diumenge, 12 - ABELEIRA
dilluns, 13 - ALAVEDRA
dimarts, 14 - BARGALLÓ
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dimarts, 21 - BERENGUER
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dijous, 23 - MATAS
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diumenge, 26- BARGALLÓ
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dijous, 30 - ABELEIRA
divendres, 31 - ALAVEDRA

Concurs de pessebres 
casolans
Fins el divendres 17 de desembre, els 
nois i noies de 6 a 13 anys residents a 
Olesa, es poden apuntar per participar 
del Concurs de pessebres casolans, 
organitzat per l’Agrupament Escola 
Sant Bernat de Claravall. Les butlletes 
d’inscripció es poden trobar a la 
recepció de l’Ajuntament, al CAU i als 
centres escolars d’Olesa. El lliurament 
de premis serà el diumenge 23 de 
gener al teatre El Casal.

FEOSL
El regidor de Planejament i 
Infraestructures, Víctor Serrano, 
ha explicat en relació als projectes 
del Plan FEOSL, que s’ha modificat 
el projecte de millora de la zona de 
l’Areny del Molí tenint en compte 
que és una zona inundable. Aquest 
projecte contempla la recuperació 
ambiental dels marges del riu, la 
millora dels accessos, la creació 
de recorreguts per a la pràctica de 
l’esport, recorreguts lúdics-culturals, 
zones d’esbarjo, picnic i passeig.
Per altra banda, Serrano va 
confirmar que s’ha signat l’acta 
de replantejament d’inici d’obres 
dels vestidors del pavelló Salvador 
Boada, actuació que va començar l’1 
de desembre passat.

Façanes
Al ple del passat 30 de novembre 
es va aprovar definitivament i per 
unanimitat, l’ordenança municipal 

sobre intervenció arquitectònica 
de façanes del Nucli Antic. Aquesta 
aprovació s’ha fet estimant 
parcialment les al·legacions 
presentades per l’entitat Arrel Acció 
Cultural, el Bloc Olesà i l’Associació de 
Veïns del Casc Antic. Ara, un cop entri 
en vigor l’ordenança, l’Equip de govern 
espera poder aprovar al proper ple, les 
subvencions perquè els propietaris del 
Nucli Antic que vulguin rehabilitar la 
façana puguin demanar aquesta línia 
de subvencions. Tot i així, el Bloc 
Olesà reclama que l’Equip de govern 
inclogui l’elaboració d’un estudi on es 
tinguin en compte les característiques 
específiques olesanes i que no es 
recullen a la normativa municipal.

Taller
Aquest curs l’AMPA ha iniciat un 
projecte per a pares, mares i mestres, 
sobre gestió de les emocions emprant 
la intel·ligència emocional. Són tres 
sessions en dimarts que compten amb 
un servei de monitor/a per atendre als 
fills i filles dels assistents. El dimarts 
16 de novembre es va dur a terme 
el primer taller pràctic per a pares, 
mares i mestres d’infants de 3 a 6 
anys, i tractava bàsicament sobre com 
gestionar el límits a casa i a l’escola i 
també com es gestionen les emocions 
davant les rebequeries.
El proper taller pràctic serà el 14 de 
desembre a les 17.15 h. adreçat a 
pares, mares i mestres d’infants de 
6 a 10 anys, i estarà enfocat en com 
créixer amb la responsabilitat vers les 

feines de casa i els deures, com es pot 
acompanyar el creixement personal i 
d’autonomia de cada nen/a. I el proper 
25 de gener, serà el taller per a pares, 
mares i mestres d’infants de 10 a 12 
anys. El tema d’aquesta jornada es 
centrarà en les pèrdues i separacions, 
per exemple, quan marxa algun 
company/a de classe, separacions 
familiars, pèrdua d’amics o familiars.

Residència
El president del Patronat de la Fundació 
Privada Santa Oliva, Pere Planas ha 
confirmat que des del passat 2 de 
novembre, la Residència està a càrrec 
de l’empresa Fuguet, especialitzada en 
gestió de residències, que a més a més, 
va ser l’encarregada de fer l’estudi de 
viabilitat de la residència, després de 
descobrir-se les irregularitats en la 
gestió dels darrers anys.
Aquest pla de viabilitat estarà en 
execució durant un any, temps en el 
que es veuran els resultats i els canvis 
en la gestió de la residència. Planas ha 
dit que “van valorar positivament que 
la mateixa empresa que va fer l’estudi 
de viabilitat, portes la gestió durant 
aquest primer any, ja que en el cas 
de fer algun ajust o modificació, siguin 
ells mateixos que han analitzat l’estat 
actual de la residència, sobre tot per 
qüestions tècniques i econòmiques”.
Per altra banda, Planas ha manifestat 
que durant aquest mes de desembre, 
la Fundació presentarà l’estat 
dels comptes de l’exercici 2009 al 
Protectorat de Fundacions de la 

Es renoven polítics... i 
les esperances?
Per sort hem deixat la jove que arri-
ba a l’orgasme en emetre el seu vot, 
als candidats seminus i al videojoc 
en el qual tenim l’oportunitat d’ex-
terminar els nostres enemics. La 
curiosa campanya electoral catalana 
ja és història, mentre el món no sap 
com organitzar-se, Irlanda s’enfon-
sa i Espanya naufraga sense saber 
el seu destí més proper. Aquí, els 
polítics catalans s’entreguen als re-
cursos més insòlits per assegurar-se 
algun temps més en el poder...Però 
la vida continua, igual que la crisi, 
que porta altres problemes a la gent. 
Segons l’Unitat de Salut Laboral de 
Barcelona, en el 2009 es va detec-
tar un augment del 7%, respecte de 
l’any anterior, en els problemes de 
salut mental. En zones com el Baix 
Llobregat, de major pes industrial, 
els serveis de salut eleven fins al 
15% o el 20% l’augment d’aquest 
tipus de malalties. Les patologies 
que més creixen amb la crisi són 
els trastorns d’ansietat i depressius, 
l’estrès, la simptomatologia del col-
lapse emocional i l’addicció al tabac 
i l’alcohol.
I mes enllà dels nostres propers 
governants els pròxims anys, en 
aquests últims mesos de l’any es 
coneixen balanços i projeccions, 
per exemple, en l’àmbit cultural. La 
producció audiovisual catalana va 
disminuir un 40% l’últim any i per 
altra banda, les televisions públiques 
autonòmiques a tota Espanya van 
perdre 772 milions durant l’any pas-
sat, situació que ve acompanyada 
d’un increment de les subvencions 
que reben aquests canals. Un pa-
norama no gaire esperançador pel 
sector audiovisual. D’altres sectors 
ja no cal parlar.
Això és només un exemple de que la 
crisi no perdona a cap sector, potser 
que insisteixi més amb uns que no 
pas amb altres, però la crisi ataca, 
és persistent i ningú ens ha pogut 
explicar si podem estar pitjor. Quin 
panorama! 
Però tornem a Olesa, que és el que 
ens ocupa de moment. Ja està tot 
a punt per gaudir del Nadal, de la 
nit de Cap d’Any i de l’arribada dels 
Reis d’Orient. En aquesta edició es-
pecial de Desembre-Gener del pe-
riòdic, oferim totes les activitats per 
gaudir d’aquest final d’any, que serà 
l’oportunitat de posar la millor cara 
a aquest any que se’n va, que per a 
molts serà el comiat d’un dels pitjors 
dotze mesos dels últims temps.
Amb l’arribada del 2011, esperem 
poder renovar els desitjos que les 
coses milloraran. D’una vegada per 
totes i sobretot, per als quals pitjor 
l’estan passant. Gràcies una vegada 
més per acompanyar-nos i fins al 
mes de febrer!!!
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Nous aires a la residència  Foto: 08640

Generalitat, i per últim, va afegir que 
la plantilla actual de la residència no 
patirà alteracions importants i que es 
compliran els ràtios mínims imposats 
per la Generalitat. 

Llei de Barris
Per al Nucli Antic, el 2011 comença 
amb l’execució del projecte de reforma 
integral dels carrers Església, Coscoll, 
Sant Josep Oriol, Del Forn, Sant Joan, 
de Dalt i de Baix. L’aprovació inicial 
d’aquests dos projectes de reforma 
integral d’aquests carrers (un amb el 
carrer Coscoll i l’altre amb la resta) es 
va dur a terme el passat 6 de setembre 
per part de la Junta de Govern Local 
i les obres s’han pressupostat per un 
import que arriba gairebé als 650 mil 
euros. 
La reforma de tots aquests carrers, 
que començarà probablement al 
mes de gener, suposarà aixecar-los 
completament i actualitzar totes les 
xarxes de subministrament, ja sigui 
amb noves instal·lacions o substituint 
les que estiguin en mal estat.
Després de l’aprovació inicial del 
projecte es va obrir el pertinent 
període d’al·legacions que va tancar-
se el passat 4 de novembre amb 
propostes i suggeriments, sobre 
tot, per part de la Comunitat Minera 
Olesana, el Bloc Olesà i l’Associació 
de Veïns del Nucli Antic.

Atur juvenil
L’atur juvenil és un dels temes més 
parlats als mitjans de comunicació. 
La crisi econòmica i financera actual 
està afectant a tots els col·lectius 
d’edat però especialment als joves. 
L’atur juvenil de Catalunya es situa 
sobre el 40%, al Baix Llobregat està 
en un 13,8%, mentre que a Olesa 
és d’un 14,7%. És per això que des 
del Departament de Treball s’estan 
posant en marxa programes per 
intentar disminuir aquestes xifres, 

potenciant la formació i l’experiència 
professional.
El passat 14 d’octubre es va posar 
en marxa a Olesa, juntament amb 
Sant Feliu de Llobregat, Abrera i el 
Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
una Casa de nous oficis. A Olesa hi 
participen 30 alumnes distribuïts en 
tres especialitats: Cuina mediterrània 
i saludable, Reparació d’ordinadors i 
manteniment de xarxes i Jardineria 
i treballs forestals. Aquest projecte 
tindrà la durada d’un any i constarà 
d’un període formatiu i un període de 
treball en empresa.
Per altra banda, estem valorant 
el Projecte Suma’t, un programa 
que combina accions d’orientació, 
formació i l’adquisició d’experiència 
professional en empreses, finançat pel 
Departament de Treball. Està adreçat 
a joves d’entre 18 i 24 anys, sense 
acreditació de l’ESO i inscrits al SOC 
com demandants d’ocupació.
Des del TET, conjuntament amb 
Educació, Joventut, Serveis Socials i 
les escoles i instituts de secundària 
del municipi s’estan impulsant accions 
per prevenir el fracàs escolar, que al 
nostre municipi es situa al voltant del 
23% dins del col·lectiu jove.
Per primera vegada, des del TET es 
durà a terme una activitat dirigida a 
alumnes de segon d’ESO dels IES i 
escoles del municipi. L’activitat serà 
una jornada de màgia i ocupació que 
tindrà lloc el proper 15 de desembre 
a l’auditori de la Casa de Cultura. Esta 
activitat té com a finalitat que els 
joves del primer cicle d’ESO comencin 
a reflexionar sobre la importància 
d’estudiar, d’esforçar-se i també 
començar a conèixer com funciona el 
mercat laboral. Des del TET, s’entén 

aquesta activitat com una mesura de 
prevenció del fracàs escolar que s’està 
donant a 4t d’ESO.
Per últim, des del TET estem preparant 
una “Setmana per l’orientació” que 
tindrà lloc durant el mes de març. En 
aquesta setmana es duran a terme 
diverses xerrades sobre el món 
professional i educatiu, xerrades 
sobre itineraris formatius, oferta 
formativa del territori, alternatives 
formatives per aquells i aquelles joves 
que no acrediten l’ESO, entre d’altres. 

Aquesta activitat anirà acompanyada 
d’una exposició amb títol, “Després 
de l’ESO, què?”, per tal que els joves 
i les seves famílies, que es troben en 
un moment en el que han de triar el 
què volen estudiar, ja sigui perquè 
estan a 4art d’ESO, a batxillerat a o a 
cicles formatius, es puguin informar, 
orientar-se i resoldre dubtes per a 
poder prendre una decisió que no és 
gens fàcil.
Programa Municipal de Transició 
Escola Treball (TET)
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dimarts, 11 - ABELEIRA
dimecres, 12 - ALAVEDRA
dijous, 13 -  BARGALLÓ
divendres, 14 - BERENGUER
dissabte, 15 - LEY
diumenge, 16 - MATAS
dilluns, 17 - ABELEIRA
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divendres, 21 - LEY
dissabte, 22 - MATAS
diumenge, 23- ABELEIRA
dilluns, 24 - ALAVEDRA
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dimecres, 26 - BERENGUER
dijous, 27 - LEY
divendres, 28 - MATAS
dissabte, 29 -  ABELEIRA
diumenge, 30 - ALAVEDRA
dilluns, 31 - BARGALLÓ

Creixent incivisme dels 
ciclistes
Ja fa uns quants anys que lluito, com 
segurament alguns de vosaltres, per 
fer de la bicicleta un vehicle respectat 
i que pugui circular amb seguretat per 
dins dels municipis i per connexions 
interurbanes (carrils-bici, carreteres, 
camins, etc.) Lluito per aconseguir que 
la gent pugui anar a treballar, comprar, 
estudiar i el que calgui amb bicicleta, 
amb comoditat i sense perill.
El que em dol profundament és que 
aquest país nostre hagi fomentat 
tant l’incivisme i la mala educació en 
tots els àmbits de la societat. En el 
cas de la bicicleta aquest incivisme 
encara ens perjudica més perquè és 
un vehicle no plenament normalitzat 
i acceptat dins la nostra societat sinó 
en procés encara de normalització. Per 
tant, la gent incívica amb bicicleta ens 
fa molt mal a la resta. Però també és 
cert que moltes vegades no tenim més 
remei que circular per espais de via-
nants, petits i amb molta aglomeració 
de gent, perquè no tenim una altra 
alternativa prou segura. Des de la 
CCUB (Coordinadora Catalana d’Usu-
aris de la Bicicleta), des dels seus 
grups membres com Amics de la Bici 
o Bici Baix Llobregat, de la qual en sóc 
membre, i des de moltes més entitats 
i associacions s’està lluitant molt. No 
obstant, encara ens apareixen cartes 
als diaris com la del senyor Francesc-
Marc Álvaro posant a tot el col·lectiu 
ciclista en un mateix sac. Senyores, 
senyors, no tothom és igual i les per-

sones que tenim prou seny som les 
que hem de tirar endavant aquesta 
societat en tots els aspectes per a fer-
la una mica millor per a tothom.
Marta Pombo Sallés, Bici Baix

L’escola Puigventós
Parlar de l’Escola Puigventós ens fa 
pensar indubtablement en un espai 
acollidor i alhora estimulant on tot-
hom hi té cabuda. Creiem que en la 
mesura que l’escola assegura, cuida i 
acompanya el benestar de cadascuna 
de les persones, potencia l’obertura al 
coneixement i a les relacions.
L’ eix fonamental del nostre projec-
te pedagògic garanteix l’acolliment 
de totes les idees, pensaments i 
arguments i permet desenvolupar 
projectes col·lectius. Pensem que hi 
ha la possibilitat de projectar l’espai 
de l’escola d’una manera alternativa, 
més oberta; un espai que es pugui 
transformar i estigui sempre disponi-
ble, que afavoreixi la comunicació i la 
construcció de coneixement. 
Durant el curs 2009-2010, en un marc 
idoni per a la innovació pedagògica, 
l’equip directiu de l’escola conjun-
tament amb el claustre de mestres 
ens plantejàvem engegar una nova 
proposta metodològica de treball, 
una proposta per ensenyar i apren-
dre a través de l’acció: el treball per 
ambients.
Ha estat en aquest inici del curs 2010-
2011 que podem dir que el treball per 
ambients és una realitat, un projecte 
global que abasta el present de l’es-
cola i defineix un futur possible, sense 

oblidar el creixement del centre curs 
rere curs.
Què és el treball “per ambients”? 
És una proposta metodològica que 
permet apropar-nos més als nostres 
alumnes i atendre millor a la diversi-
tat de les aules; una manera diferent 
d’organitzar els alumnes, l’espai i els 
materials on el nen/a participa d’una 
manera més lliure, constructiva i 
creativa del seu propi procés d’ apre-
nentatge. 
Els ambients donen l’oportunitat d’ofe-
rir entorns estimulants on els infants 
es poden moure lliurement, escollir i 
desenvolupar-se d’una forma natural 
en relació als seus interessos; apre-
nen en un clima de seguretat i confi-
ança que els permet obtenir respostes 
i satisfer les seva curiositat. Fugim de 
les aules plenes de cadires i taules i del 
silenci forçat; estem convençuts que 
no es pot aprendre en un ambient de 
tensió, forçat per les necessitats dels 
adults. El silenci es genera de forma 
natural a través de la concentració 
dels alumnes en les activitats que 
ells mateixos han escollit. 
La funció del mestre és la d’estar 
en l’espai com a referent i suport, 
intervé només en moments concrets 
o per a dur a terme alguna actuació 
necessària. Observa, fa preguntes 
i inicia una reflexió que afavoreixi 
l’aprenentatge.
Els nostres ambients són: “La meva 
petita ciutat”, “Som artistes”, “Cos i 
moviment”, “Descobrim la ciència”, 
“Som arquitectes”, “Fem teatre”, “Som 
periodistes” i “Vet aquí una vegada”.

La valoració que fem del treball per 
ambients és molt positiva. Com a 
equip docent som conscients que els 
infants aprenen molt més d’ells ma-
teixos alhora que descobreixen també 
les moltes possibilitats d’aprendre que 
tenen.
Equip Directiu de l’Escola Puigventós

Residència Santa Oliva
El Patronat de la Fundació Privada San-
ta Oliva d’Olesa, entitat sense ànim de 
lucre, i arran dels fets dels quals ha 
tingut coneixement el Patronat a prin-
cipis d’estiu referents a la Residència 
Santa Oliva, i que han tingut un res-
sò especial a la premsa i ràdio local, 
manifesta que el coneixement de les 
greus anomalies comptables detecta-
des van motivar: 1) L’immediat aco-
miadament laboral del gerent, senyor 
Josep Alert Viñas; 2) L’encàrrec urgent 
d’una completa auditoria comptable a 
càrrec de reconeguts tècnics censors 
jurats de comptes; 3) La presentació 
per part de la Fundació d’una querella 
penal contra el senyor Josep Alert; 4) 
L’encàrrec d’un pla de viabilitat a una 
empresa especialitzada en gestió de 
residències geriàtriques.
A la vista dels resultats de l’auditoria 
i del pla de viabilitat, el Patronat està 
negociant amb la Conselleria d’Aten-
ció Social i Ciutadana, la Tresoreria 
de la Seguretat Social i el Protectorat 
de Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya, la sortida de la crisi, re-
bent de totes les institucions un gran 
recolzament.
Aquesta situació ha fet palesa la ne-
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cessitat d’una gestió professionalit-
zada de la Residència que el Patronat 
ha encomanat a una empresa externa 
de gran prestigi en la conducció de 
residències geriàtriques.
Patronat de la Fundació Privada Santa 
Oliva
Residència Santa Oliva
Olesa de Montserrat, novembre 2010

I no els hi cau la cara de 
vergonya!!!
Fa uns dies, ens van convocar a totes 
les entitats a l’Ajuntament, per dema-
nar-nos col·laboració a l’hora de reduir 
les despeses que comportem al poble. 
Res més lluny de la realitat... unes 
setmanes més tard ens comunicaven 
les retallades de subvencions, serveis, 
ajuts, etc. sense haver arribat a cap 
mena d’acord amb nosaltres, o sigui, 
per via impositiva, inquisitiva i obli-
gatòria. Això sí, ells no es toquen els 
sous per res del món. De ben segur 
l’any vinent se’ls pujaran, ja caigui el 
teixit social de la nostra vila, els car-
rers romanguin plens de porqueria, 
les cases s’esfondrin davant els seus 
ulls, els impostos toquin els núvols i 
les multes atapeeixin les llunes dels 
nostres cotxes, a ells tant els hi fa. 
Sabeu perquè? Perquè no formen 
part d’aquest teixit, ni tant sols del 
poble, perquè amb els sous que te-
nen poden pagar els impostos per 
triplicat, perquè les multes no els hi 
arriben, perquè les seves cases són 
de primera... Si senyor, els importa un 
“colló” el que ens passi a nivell social, 
personal o municipal. A ells només els 

interessen els diners, la posició social, 
les xerrades en petit comitè i les pre-
ses de decisions feixistes que els fan 
sentir plens de poder. I se’n riuen de 
nosaltres, una i una altra vegada, mal-
baratant els nostres diners i fent-nos 
creure que som nosaltres els qui ho 
fem, quan finalment, acaben robant-
nos el que és nostre. La llàstima és 
que no vivim a la França de 1790, sinó 
portarien el cap sota el braç.
S.G.V., una persona que ha format i 
forma part d’entitats com l’Agrupa-
ment Escolta Sant Bernat de Claravall, 
la Passió, l’Associació de veïns/es del 
Casc Antic, la Creu Roja, Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa, Asso-
ciació de Pessebristes, els Misteris...

Olesa tanca els ulls
Som un grup de pares i mares d’Olesa 
de Montserrat que com tots els pares 
cada tarda portem els nostres fills i 
filles als parcs infantils. Estem can-
sats que la conversa de cada dia sigui 
l’estat de brutícia, l’abandonament, i 
el que és pitjor, la poca seguretat dels 
mateixos.
Fa pocs dies, el fill d’un de nosaltres, 
de cinc anys d’edat, va fer un dibuix 
que reflexa la mena d’imatge que els 
més petits tenen del nostre poble. 
Estem segurs que no tot és respon-
sabilitat de les autoritats locals, també 
la falta de civisme i respecte de molts 
ciutadans empitjora la situació.
En primer lloc, és evident la respon-
sabilitat de les autoritats en fer res-
pectar l’ordenança de civisme. Tots 
els ciutadans que la vulnerin haurien 

de ser sancionats de la manera que 
marca el reglament. En segon lloc, 
cal treballar per la seguretat dels 
nostres espais. És inadmissible que 
els gronxadors estiguin trencats, que 
els parcs tinguin pendents perilloses 
sense cap mena de tanca de protecció, 
o que els abaixadors estiguin orientats 
a sud i a l’estiu produeixin cremades 
als nens. Alguns parcs tenen fanals 
trencats amb cables d’electricitat que 
es veuen durant setmanes. D’altres, 
tenen mobiliari de joc instal·lat amb 
deficiències i poden ser perillosos. 
Passa el temps i no ve ningú a arre-
glar els desperfectes.
Cal treballar per un bon manteniment 
dels espais públics. Hem de col·laborar 
com a ciutadans, i les autoritats locals 
han de vetllar per un correcte mante-

niment i seguretat. Si volem que Olesa 
sigui un poble a on els nens i nenes pu-
guin ser feliços, hem de vetllar per uns 
espais nets, segurs, suficients i cui-
dats a on puguin jugar i créixer. Com 
a pares, no podem ni volem tancar 
els ulls. Encoratgem a tothom a par-
ticipar i moure’s per millorar el nostre 
poble. Per participar o contactar amb 
nosaltres, podeu mirar el bloc: http:
//olesatancaelsulls.blogspot.com/
N.O. i A.H.

Els socis de la CMO també 
opinem
M’agradaria poder explicar, opinar i 
comentar com a soci de la Comunitat 
Minera Olesana, els fets produïts i 
constants al llarg d’aquest dos anys. 
Tot es va iniciar en unes eleccions on 
allà ja es va poder observar varis fets 
significatius de manca d’educació i de 
formes del Sr. Sebastià Vila i Fillola, 
envers alguns membres i treballadors 
de la  Comunitat. Al llarg d’aquests dos 
anys entre judicis i un llarg degoteig 
constant d’acusacions i desqualifica-
cions (a Olesa Ràdio i escrits en ante-
riors 08640), creiem convenient que 
li cal fer una reflexió sobre les seves 
actituds, no caurem en  les desquali-
ficacions, que és el que vostè utilitza 
molt habitualment, sinó que les per-
sones es coneixen pels seus actes i les 
seves referències  i no per les seves 
paraules. I els seus actes, Sr. Sebastià 
Vila i Fillola estan actualment  en el 
llindar de la desesperació.
Diversos socis de la CMO

Olesa està bruta
Tots diem: “Olesa està bruta, és que 
aquest Ajuntament...” És molt fàcil 
dir això, però fem un xic d’examen de 
consciencia, qui llança els papers al 
terra?, qui no recull les caques dels 
nostres gossos?, qui els deixa fer 
els pipis a les façanes de les nostres 

Els nens obren els ulls              Foto: J.S.H.
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cases? Crec que si volem tenir una 
vila bonica i neta, tot hem de posar 
el nostre granet de sorra; nosaltres, 
fent ús de les papereres, recollint els 
excrements dels animals domèstics, 
etc, i l’Ajuntament, controlant la falta 
de civisme i posant treballs socials als 
qui no compleixin.
Maria Mercè Boada

Vecinos
Los vecinos de la calle Calvari estamos 
un poco hartos de tener que ir sor-
teando coches para poder atravesar 
dicha calle, aunque está prohibido 
estacionar (hay una señal vertical 
que lo indica). Debido a la poca acera 
que disponemos cada día se nos hace 
muy difícil transitar la acera, por no 
hablar de los riesgos de atropello. En 
mi caso concreto, vivo en un edificio 
justo enfrente de la tienda de comidas 
para animales y se me hace bastante 
difícil salir o entrar a la calle ya que 
mi puerta es utilizada como zona de 
carga y descarga incluido mi vado 
particular. Y me pregunto, ¿tengo 
encima que aguantar que se me rían 
en la cara cuando les pido que retiren 
el vehículo porque no puedo acceder 
a mi casa? Porque el tener que salir a 
la calle y mirar antes si te va a venir 
un coche por encima de la acera a 
toda velocidad y que no te atropelle 
estresa bastante como para encima 
escuchar con ironía “No, si es sólo un 
momentito”. Un momentito que se 
convierte en ocho horas diarias de idas 
y venidas de coches. Por cierto dicha 
tienda dispone de parking gratuito que 

lógicamente está siempre vacío.
Verónica N. C.

La injustícia d’un entrena-
dor “Caprixos”
Sempre he pensat que l’esport infantil 
tenia com a finalitat fomentar el com-
panyerisme, el joc en equip, la supe-
ració personal. El problema sorgeix 
quan una persona, que es fa anome-
nar “entrenador”, oblida les bases de 
les activitats infantils i extraescolars, 
i transforma els èxits i fracassos  de 
l’equip en els seus propis, i per tant 
sols busca l’èxit.
L’entrenador del Benjamí va fer una 
“tria”, per aconseguir la seva fita, en-
tre tots els nens que jugaven a futbol-
sala durant un any, i va fer un grup 
de nens, il·lusionats, que volien su-

perar-se, poc a poc, i aconseguir una 
fita. Ser millors companys, persones, 
jugadors, formar part d’un equip...
Alguns van jugar menys que d’altres, 
però s’assumia, la fita per a ells era ar-
ribar al final de la temporada guanyant 
minuts, el que voldria dir, ser millors, i 
el més important, ésser un equip.
Ara fa un temps, l’entrenador, el ma-
teix que el va observar durant un any i 
que el va triar, ens va comunicar que el 
nostre fill havia de baixar de categoria, 
que era el millor per a ell.
És aquí quan arriba la nostre queixa, 
que no és perquè el nen no estigui 
content, perquè ell torna a formar 
part d’un equip, on es valora la per-
sona, l’esforç i les ganes de millorar 
i reconèixer-se com a grup. És el fet 
de desqualificar a un nen de vuit anys, 
de rebaixar-lo, ja no tan sols al camp, 
fent-lo jugar pocs minuts, obligant-lo 
a assistir a entrenaments a hores gens 
apropiades per a un nen de la seva 
edat, a saludar-lo amb una encaixada 
de mans, formalment, a l’inici d’entre-
naments i partits. No. El rebaixa tra-
ient-lo d’unes il·lusions, i suplantant-lo 
per altres dos nens, per demostrar-li 
que no serveix. No a final de tempo-
rada, que és quan es fan canvis, i així 
s’entén en el món de l’esport, sinó al 
mes d’iniciar-se la temporada. Amb 
això provoca un daltabaix a la resta 
d’equips de la població,  ja formats, 
amb acumulació de nens. I demostra 
que el entrenador el  que persegueix 
és guanyar, sense importar-li el que 
s’emporta pel davant, que oblida que 
treballa amb nens, a qui els farà avor-

rir l’esport, els qui acabaran deixant 
l’esport. No. Ell vol jugadors d’elit, 
encara que tinguin vuit o nou anys. 
Costi el que costi.
Mostrem la nostra disconformitat. No 
tan sols amb l’entrenador, sinó amb 
l’entitat que el deixa fer. Amb l’enti-
tat que també oblida els principis de 
l’esport: “S’ha de treballar sobre els 
valors del joc, la diversió, el plaer, la 
creativitat, remarcant el desenvolu-
pament de la motivació i el treball en 
equip”.
Esperem que serveixi de reflexió, a 
qui pugui interessar, i serveixi per 
centrar-nos una mica, de no perdre 
l’horitzó, si més no, que no es repe-
teixi, i es prenguin les mesures que 
calguin per parlar-ne obertament.
Família Díaz Badia

Mascotas
Cada vez hay más gente concienciada 
que en vez de comprar una mascota 
prefieren adoptar en protectoras. 
También son más las personas que 
delante de un aparador de una tienda 
de animales ven a un ser vivo que está 
dotado de sentimientos y que no es 
un juguete que se enciende y se apa-
ga cuando uno quiere. Mucha gente 
ignora el sufrimiento a que están so-
metidas nuestras mascotas en manos 
de los comerciantes y criadores, les 
hacen criar abusivamente para despu-
és exponerlo delante de un aparador 
para ser vendidos a cualquier persona 
sin importarle el sufrimiento y el des-
tino del animal. En España, cada 3,5 
minutos pasa un animal de compañía 

Respecte si us plau                    Foto: V.N.
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abandonado por nuestros ayuntami-
entos, estas cifras son alarmantes y 
de países subdesarrollados. Desde la 
protectora  ACAIMA queremos poner 
nuestro granito, intentar llegar a las 
conciencias de la gente y decir que 
adopten y no compren. En las protec-
toras encontrarás a tu mascota y será 
ella la que te elija, de esta manera 
estás ayudando a darle un hogar a 
uno y a la vez podrá otro ocupar su 
lugar así que estas ayudando a dos 
animales. Si buscas razas u otro ani-
mal en particular, en las protectoras 
encontrarás aquel animal que buscas. 
Nuestras mascotas están esperando 
que los acojas en tú familia. Si quieres 
ponerte en contacto con la protecto-
ra ACAIMA, llámanos al tel: 617 611 
221 o bien puedes entrar en nuestra 
página web www.acaima.org
Protectora ACAIMA

Los Closos
Hace aproximadamente un año, en 
este mismo medio, expusimos un 
artículo donde se expresaba el pro-
fundo y eterno malestar que sufri-
mos los vecinos que vivimos en las 
calles Josep Perpinyà de Olesa de 
Montserrat, debido al abandono y 
despreocupación al que el Ayuntami-
ento de Olesa nos tenía sometidos. 
Empleamos este medio como muestra 
del malestar general de los hechos que 
se exponían así como una reunión con 
el Alcalde  (Sr. Monné) y el respon-
sable de la Regiduría de Ordenación 
y Disciplina Urbanística, además de 
la Regiduría de Área de Gobernación, 

entre otras (Sr. Serrano). Entre la lista 
de deficiencias indicadas entonces, y 
que comentamos en la reunión man-
tenida en el Ayuntamiento, podemos 
decir que el caso que se nos ha hecho 
ha sido nulo, es más, nos sentimos 
engañados, pues el compromiso tras 
la reunión fue de tomar medidas en el 
asunto ya que los hechos expuestos 
obligaban a ello.
Entre lo que denunciábamos enton-
ces y que no se ha hecho nada al 
respecto por parte del Ayuntamiento 
se puede resumir en: 1) vivir en una 
calle (Josep Perpinyà) que después 
de 4 años únicamente conocemos los 
vecinos y el cartero, ya que no dispone 
de indicación en ningún emplazami-
ento; 2) solares descuidados, sucios 
y sin vallado, nido de ratas, basuras, 
que se emplean en ocasiones como 
vertederos por los incívicos que ha-
bitan en nuestro municipio; 3) zonas 

“verdes” sin mantenimiento alguno, 
totalmente descuidadas. Estas zo-
nas son transitadas diariamente por 
muchos ciudadanos a los que les debe 
avergonzar vivir en un pueblo en tal 
estado; 4) acopio de material de obra 
de empresas constructoras que ya no 
existen. ¿Hemos de convivir rodeados 
de chatarra abandonada?; 5) caseta 
de obra y oficina de ventas abando-
nada en plena acera. Varios vecinos lo 
han reclamado a la Guardia Urbana y 
al Ayuntamiento y no se soluciona el 
tema. ¿Hemos de convivir el resto de 
nuestros días con una oficina móvil 
plantada e la acera, que ha sido des-
valijada y que se encuentra abierta 
y abandonada con todos los proble-
mas que ello conlleva?; 6) relativo 
a la seguridad expresamos nuestra 
preocupación por el grave incumpli-
miento de las medidas de seguridad 
reglamentarias en el solar colindante 

a nuestro edificio, el cual presenta 
una caída por desnivel superior a 
tres metros desde la acera. Haciendo 
entender que por las mismas juegan, 
corren y transitan nuestros hijos exigi-
mos una solución urgente al respecto. 
¿Qué pasará el día que un niño caiga 
accidentalmente?
Es por esto que demandamos, una 
vez más, soluciones urgentes a las 
reclamaciones detalladas en este do-
cumento que, reiteradamente y por 
diferentes canales hemos transmitido 
a nuestro Ayuntamiento, y desde el 
cual no hemos recibido otra respuesta 
que el olvido y la dejadez, frente a 
hechos irrevocablemente graves, lo 
que nos lleva a entender que no se 
nos considera ciudadanos de Olesa, 
ciudadanos que pagamos nuestros 
impuestos y obligaciones.
Sirva esta carta para que la Regiduría 
o Regidurías competentes tomen las 
acciones pertinentes.
Propietarios de las viviendas ubicadas 
en la calle Josep Perpinyà (edificios 
2,4, 6 y 8).

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comen-
taris, rèpliques i suggeriments d’interès 
general, respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret de pu-
blicar-les i resumir-les si és necessari. Els 
articles que no es publiquen en aquesta 
edició per falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a aquesta 
secció han de signar-se amb el nom i cog-
nom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36 o a l’a/e: 
periodic08640@hotmail.com

Els Closos demanen solucions  Foto: V.L.C.
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En petit comitè
Diputada
La actual regidora de Mitjans de Co-
municació i de Règim Intern, Mercè 
Jou va aconseguir entrar al Parlament 
de Catalunya i d’aquesta manera es 
converteix en la primera olesana di-
putada. Jou era la número 30 a les 
llistes de CiU, per la circumscripció de 
Barcelona i després dels resultats de 
la seva formació a la jornada electoral, 
ha aconseguit el seu escó.

Gràcies Olesa
Des de CiU d’Olesa volem reiterar 
l’agraïment a totes les persones 
d’Olesa que el dia 28 de novembre van 
fer confiança a CiU a les urnes com a 
futura opció de govern del nostre país. 
Creiem que és una victòria contundent 
i àmplia, acompanyada d’una gran 
participació, que celebrem encara 
més tenint en compte les expectatives 
que teníem i la situació econòmica que 
pateixen certs sectors de la població 
i la separació entre política i ciuta-
dans. Aquesta amplia majoria s’estén 
a tot el territori de Catalunya. No hi 
ha comarca on no hagi guanyat CiU. 
Més enllà de ser una victòria exten-
sible a totes les comarques és també 
una victòria molt important a moltes 
ciutats, com ara Olesa de Montserrat 
on s’han aconseguit 3.706 vots, el 
38,51% del total.
Som conscients que hi ha olesans 
que ens han donat el vot per primera 
vegada i que potser nosaltres no som 
la seva primera opció. Farem tot el 
necessari  per no decebre les expecta-
tives i la il·lusió pel canvi que aquestes 

persones han posat en nosaltres. 
Treballem i treballarem per fer reali-
tat el nostre eslògan electoral: “Una 
Catalunya millor”, que també vol dir 
una “Olesa millor”.
CiU d’Olesa

El Bloc Olesà i el Pavelló 
Sant Bernat
En el darrer número d’aquest periòdic 
vam tornar a ser víctimes dels atacs 
de l’agrupació local del PSC d’Olesa. 

En llegir tot aquell seguit de mentides 
la primera reacció va ser de sorpresa, 
la segona va ser de cansament i dub-
te: calia respondre? La incertitud es va 
dissipar quan alguns ciutadans se’ns 
aproparen per dir-nos: -oi que això no 
és veritat? I són aquestes preguntes 
dels ciutadans les que ens obliguen, 
una altra vegada, a posar les coses en 
clar,  i ho farem, com sempre, basant-
nos en documents i no en libels i difa-
macions, per defensar-nos i mostrar la 

veritat. És per tot plegat que: 
1) Tal com consta a les actes de ple de 
l’Ajuntament, que estan a disposició 
de tots els ciutadans, el Bloc Olesà no 
va dir “no” al Pavelló Sant Bernat ni a 
les altres dues propostes, l’actuació de 
la Sala de Tir amb Arc i l’actuació de la 
Sala de Tennis Taula, que van entrar al 
ple extraordinari del 7 d’octubre. Tant 
el Bloc Olesà com els altres partits de 
l’oposició presents es van abstenir. 
2) No ens vam abstenir “amb argu-
ments encara confusos”, com diu el 
menyspreable article, sinó perquè  
en tots els casos hi havia un informe 
de l’interventor, màxim responsable 
del control de l’Àrea Econòmica de 
l’Ajuntament, que deia que l’operació 
d’endeutament a què se sotmetia 
l’Ajuntament d’Olesa per fer aquestes 
obres no estava d’acord amb el que 
determina la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, i afegia que s’estava 
fent “una operació d’endeutament al 
marge dels requisits legals”. L’asses-
soria legal ens va dir que si des del 
Bloc aprovàvem l’expedient tal com 
estava podíem incórrer en falta o 
delicte. 
3) L’operació era fora de la legalitat 
fins al punt que ningú va assumir la 
responsabilitat de signar l’informe 
tècnic o jurídic que preceptivament 
han d’acompanyar aquesta mena de 
sistemes de finançament. 
4) El Bloc Olesà volia que aquestes 
obres es fessin i votar-hi a favor. Per 
això ho havíem estudiat i havíem tro-
bat una solució bona per a tothom, 
perquè respectava el marc legal. En 

Mercè Jou va entrar al Parlament  Foto: CiU



1108640



0864012

aquest sentit, en la nostra interven-
ció al Ple vam dir:  “és per les ganes 
que tenim, com qui més, que aquests 
projectes tirin endavant, que sol-
licitem afegir un punt addicional que 
ens permetria d’entrar en la legalitat, 
cosa que a qui primer afavoriria seria 
a l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, 
poder executar l’obra i, d’una vegada, 
fer les coses ben fetes”. La clàusula 
que vam proposar deia: “La validesa 
dels acord anteriors restarà subjecta 
l’acompliment d’allò que disposen els 
articles 48 i següents de la Llei Re-
guladora de les  Hisendes Locals ... i 
l’establert  en l’informe general 
de la Sindicatura de Comptes7/2007 
pel que fa als requisits  
formals de les operacions d’endeu-
tament dels ens locals. Igualment 
caldrà comptar, si s’escau, amb l’au-
torització o certificat de comunicació, 
del Departament d’Economia i Finan-
ces de la Generalitat de Catalunya... 
Igualment aquest ple haurà d’aprovar 
abans del 30 de novembre el Pla Eco-
nòmic Financer de Reequilibri o  
Escenari Pressupostari a Mig Termini, 
al que venim obligats normativament 
des de l’exercici 2008”.
L’Equip de Govern, inexplicablement, 
es va negar a incloure aquesta clàu-
sula.
5) Va ser, doncs, per no posar en pe-
rill les finances presents i futures de 
l’Ajuntament i per no prendre part en 
una operació fora de la legalitat que 
tots els partits de l’oposició presents 
vam decidir abstenir-nos.
No aniria malament que els signants 

La columna de l'IvanEn petit comitè (cont.)
“Albañiles”
Un altre any s’acaba i aquest està sent dur. La crisi que fa uns anys 
semblava passatgera i cíclica planeja i sembla que s’atura sobre nostre 
com les borrasques sobre les Illes britàniques o les boires ploraneres a 
les valls i fondalades.
Fa uns anys que teòricament ja s’haurien de veure els famosos brots verds, 
però crec que aquesta terra està quedant erma i s’erosiona lentament 
però inexorable. Es ben cert que es parla de les malalties que ataquen a 
aquesta terra i es fan reunions a altes instancies i es desenvolupen plans 
d’acció per a remeiar el problema, però cada dia que algú se’l passa re-
unit, aquesta terra s’asseca més.  Recordem que al cap i a la fi tots som 
pagesos ja que tots mengem el fruits que la terra dona ja siguin vegetals, 
animals o industrials.
I per arribar a menjar algun fruit potser caldria fiar-nos en la feina del 
pagès. Treball dur de sol a sol. Treure forces dia rere dia per a lluitar 
contra tot. Fer-te teves les forces de la natura. Però per sobre de tot 
força i perseverança.
L’any que ara començarem serà un any dur. Ja no queda gaires persones 
que creguin en les paraules d’optimisme que els politics ens intenten fer 
creure, ni amb que el fet que un mes baixi l’atur a una província es un 
senyal inequívoc que l’economia ja repunta. El vaixell fa massa temps 
que te vies d’aigua i el temporal cada cop es més fort.
No ens enganyem i no deixem que ens enganyin. Haurem de lluitar i 
vèncer molts temporals, moltes ventades que esgarrinxaran les veles, 
moltes pedregades que malmetran la collita però hem de ser forts, com 
els pagesos i estimant-nos la terra i a nosaltres mateixos. El mal el van 
cometre quatre que viuen en societats a les que no tenim accés però 
ja tenim coll avall que aquest sopar el pagarem nosaltres. Ara vindran 
moments de retallades socials i de pèrdua de drets però també de revo-
lucions i reivindicacions. De seny però també de rauxa.
Un amic meu té com a costum enviar-me una poesia cada divendres. 
Totes son grans obres i avui no me’n puc estar de compartir la que em 
va enviar no fa pas gaire:

“El origen del mundo”
Hacía pocos años que había terminado la guerra de España y la cruz y la 
espada reinaban sobre las ruinas de la República. Uno de los vencidos, un 
obrero anarquista, recién salido de la cárcel, buscaba trabajo. En vano 
revolvía cielo y tierra. No había trabajo para un rojo. Todos le ponían 
mala cara, se encogían de hombros o le daban la espalda. Con nadie se 
entendía, nadie lo escuchaba. El vino era el único amigo que le quedaba. 
Por las noches, ante los platos vacíos, soportaba sin decir nada los re-
proches de su esposa beata, una mujer de misa diaria, mientras el hijo, 
un niño pequeño, le recitaba el catecismo.
Mucho tiempo después, Josep Verdura, el hijo de aquel obrero maldito, 
me lo contó. Me lo contó en Barcelona, cuando yo llegue al exilio. Me lo 
contó: él era un niño desesperado que quería salvar a su padre de la 
condenación eterna y el muy ateo, el muy tozudo, no entendía razones.

-Pero papá - le dijo Josep, llorando-. Si Dios no existe, ¿Quién hizo el 
mundo? 
-Tonto -dijo el obrero, cabizbajo, casi en secreto-. Tonto. Al mundo lo 
hicimos nosotros, los albañiles. 
Eduardo Galeano, “El libro de los abrazos”, 1989.

Recordeu que nosaltres som tots “albañiles” siguem universitaris o no, 
treballem en despatxos, botigues, escoles o al carrer. Nosaltres som 
“albañiles” nosaltres vam fer el mon i ens toca a nosaltres tornar-nos-hi 
a posar.
Bones festes, plenes d’amor i sort.

Ivan Carreira

de l’article recordessin que l’escola 
Sant Bernat es va construir amb re-
tard per culpa dels successius governs 
del PSC, que mai ho van tenir entre 
les seves prioritats, fins que Esquerra 
Unida va aconseguir que signessin un 
document de compromís l’any 2000. 
No voldríem acabar l’article sense, per 
una banda, tranquil·litzar els nostres 
votants, simpatitzants i ciutadans en 
general en el sentit que el Bloc Olesà 
no ha recolzat ni recolzarà assumptes 
que estiguin fora de la legalitat. Per 
altra banda, voldríem demanar als 
“creadors” de l’article que, pel bé de 
la bona convivència a Olesa, en lloc 
de dedicar-se a  signar pamflets elec-
toralistes i falsos, treballin per Olesa 
tramitant de manera correcta i ràpida 
aquests tres expedients. 
Bloc Olesà

Et trobarem a faltar
A finals de novembre ens ha deixat el 
nostre company i amic Ricard Vila i 
Subirana. Des d’aquí volem manifestar 
el nostre condol a la seva esposa i a 
tota la seva família. En Ricard ha estat 
un home de servei, ple d’humilitat i 
sempre disposat a fer un favor. Hem 
perdut un patriota, un convilatà, un 
amic i un company. Ricard, et troba-
rem a faltar...
Executiu de CiU d’Olesa de 
Montserrat

PD: Podeu enviar els vostres escrits a: 
periodic08640@hotmail.com i preguem 
que no superin les 30 ratlles.
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Va passar
Premi
Miquel Esparbé i Esteve va fer 98 anys 
el passat 30 de novembre. Però la no-
tícia és, a més de la seva edat, que ha 
guanyat el primer premi del concurs 
de poesia organitzat per l’Associació 
de Voluntaris d’Olesa. Aquí transcrivim 
el seu poema.

La ciutat del silenci

No il·lusiona pensar-hi,
tots hi haurem d’arribar,

la ciutat del silenci,
resignats ens acollirà.

Com una gran família,
entre rics i dissortats,
quan arribi l’agonia,

hi quedarem agermanats.

La presència a la Terra,
per a tots és limitada,

quan deixem l’existència,
la missió queda trencada.

Amb digne comportament,
de la pròpia competència,
obtindrem la recompensa,

de la pau eternament.

La darrera residència,
obviarà preocupacions,
de conèixer cada dia,
les misèries del món.

Que la llum de la vida,
ens il·lumini el camí,

i quan s’apagui l’espelma,
tinguem un millor destí

Miquel Esparbé

Teatre
El passat dissabte dia 4 es va realitzar 
al local de la UEC l’entrega de premis i 
el sopar de cloenda del XXVIè Concurs 
de Teatre Vila d’Olesa, caracteritzat per 
l’elevat nivell de les representacions 
realitzades pels grups participants.
Aquests són els premis: Actriu de 
repartiment: Maite Fortuna, del grup 
SOGTULAKK de Granollers, en el paper 
de Judith en l’obra “Ja en tinc 30!”; 
Actor de repartiment: Albert Arcas, 
del grup SOGTULAKK de Granollers, 
en el paper de Roger en l’obra “Ja en 
tinc 30!”; Actriu principal: Teresa Pérez 
de Rozas, del grup Inestable Ceretana 
de Puigcerdà, en el paper de Germana 
gran en l’obra “Hay que deshacer la 
casa”; Actor principal: Dani Bernabé, 
del grup SOGTULAKK de Granollers, 
en el paper d’Andreu en l’obra “Ja en 
tinc 30!”; Muntatge: Grup Filagarsa 
de Molins de Rei, amb l’obra “Besa’m 
Kate”; Direcció: Ermenegild Siñol del 
grup Filagarsa de Molins de Rei  amb 
l’obra “Besa’m Kate”. El Premi de Grup 
s’el va emportar el Grup Filagarsa de 
Molins de Rei, amb l’obra “Besa’m 
Kate”, el de Votació popular, el Grup 
Inestable Ceretana de Puigcerdà, amb 
l’obra “Hay que deshacer la casa”, amb 
una puntuació de 8,59, i per últim, el 

Premi del Jurat Juvenil va ser per al 
Grup SOGTULAKK de Granollers, amb 
l’obra “Ja en tinc 30!”.

Trobada de dones
El passat 18 de novembre es va cele-
brar la “Tercera trobada intercomarcal 
de dones del Baix Llobregat i del Bar-
celonès”, una jornada que va servir 
per reflexionar sobre les experiències 
de les dones d’aquestes comarques i 
para debatre el lideratge en clau de 
gènere i la inclusió de les dones a les 
agendes polítiques. A la trobada hi 
van participar la presidenta delegada 
de l’Àrea d’Igualtat i Ciutadania de 
la Diputació de Barcelona i regidora 
de l’Ajuntament de Barcelona, Imma 
Moraleda, la regidora de Polítiques 
d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olesa i 
vicepresidenta de la Federación de 
Mujeres Progresistas, Rosina López, 
la presidenta del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, Rosa Boladeras, les 
alcaldesses d’Abrera i  Santa Coloma, 
Maria Soler i Núria Parlon, respectiva-
ment, entre d’altres representants dels 
ajuntaments dels pobles de Sant Es-
teve Sesrovires, Badalona, Sant Adrià 
de Besòs, Abrera i Olesa.

Llibre blanc
El passat 27 d’octubre es va pre-
sentar a la ciutat de la Justícia de 
Barcelona el ‘Llibre Blanc de la Medi-
ació a Catalunya’, el primer document 
d’aquesta naturalesa a Europa. L’estudi 
exposa els resultats d’una exploració 
sistemàtica de l’estat actual de la me-
diació al nostre territori, tot incloent 
una sèrie de recomanacions de cara a 
la pràctica mediadora en el futur.
En un dels capítols, dedicat a la Medi-
ació ciutadana i comunitària, el Llibre 
Blanc recull el funcionament dels 38 
serveis de mediació ciutadana i comu-
nitària a Catalunya que donen cober-
tura a 83 municipis de la província de 
Barcelona.
L’Ajuntament d’Olesa, amb els seus 
mediadors professionals, forma part 
d’aquest gran projecte. A Olesa fa un 
any que va posar-se en marxa el Ser-
vei Municipal de Mediació Ciutadana, 
oferint així a la ciutadania un recurs 
alternatiu per a afrontar, gestionar i 
resoldre els seus possibles conflictes 
amb el suport d’un professional. L’ob-
jectiu d’aquest servei, com el de qual-
sevol espai de mediació, és cercar un 
consens i uns acords que resolguin un 
problema i responguin a les necessitats 
de les persones implicades, mitjançant 
el diàleg com a eina principal. El Ser-
vei Municipal de Mediació Ciutadana 
d’Olesa és un recurs proper a tots els 
ciutadans i ciutadanes que hi poden 
acudir si experimenten un problema 
o conflicte de caràcter veïnal (sorolls, 
neteja, malentesos, obres, tinença 

d’animals, etc.), familiar o comercial, 
però també si es tracta de conflictes 
que es produeixen en l’espai públic o 
entre entitats i associacions. La par-
ticipació en el procés de mediació és 
completament voluntària, confidencial 
i gratuïta. El Servei es troba a l’edifici 
de l’Ajuntament i està obert els dilluns 
i dimecres de 10 a 19 h. La petició 
d’hora d’entrevista es pot demanar 
als telèfons: 93 778 0050 i 676 084 
834 o a través del correu electrònic: 
aj147.mediaciociutadana@olesam.cat

Cartell
El passat divendres 19 de novembre 
es va presentar el cartell oficial de 
la propera temporada de La Passió. 
L’obra és del pintor Jordi Isern i Torras 
(Barcelona, 1962), guanyador del Pre-
mi de Pintura 2010 de la Fundació Vila 
Casas amb l’obra “Dualismes”. De fet, 
l’artista fa més d’11 anys que centra la 
seva obra en la temàtica de La Passió, 
així que ha rebut amb especial il·lusió 
l’encàrrec del cartell de la propera tem-
porada. L’obra d’Isern es caracteritza 
per la necessitat de l’autor de parlar de 
l’home, del despertar de la consciència. 
Al cartell hi es pot veure el tors d’un 
home en posició de creu, amb un fons 
totalment negre; el color blanc del cos 
representa la llum de l’ànima envoltada 
de la tenebra.

Conveni
La Comunitat Minera Olesa i l’Ajunta-
ment olesà han signat un conveni per 
eliminar la cinquantena d’aforaments 
que encara existeixen al Nucli Antic i 
connectar aquests domicilis a la xarxa 
general de subministrament d’aigua 
corrent. Aquesta actuació, prevista 
dins la Llei de Barris, millora la soste-
nibilitat de la zona, ja que s’impedeix 

la pèrdua d’aigua potable i la salubritat 
ja que, en tractar-se de dipòsits d’ai-
gua, la neteja ha de ser molt acurada i 
periòdica, fet que no  sempre es dóna. 
El canvi dels aforaments serà propiciat 
per la Comunitat Minera Olesana i no 
es preveu que suposi cap cost per als 
ciutadans ja que forma part del pro-
jecte de la Llei de Barris. 

Gent gran
El passat dijous 28 d’octubre un grup 
de persones de l’Esplai Associació de 
Gent Gran d’Olesa van visitar el Parc 
Güell i el Museu de la Ciència i el Pla-
netari.

Calendari 2011
El divendres 3 de desembre es va 
presentar el Calendari 2011, a benefi-
ci de l’Associació Prodisminuïts Santa 
Oliva, produït per l’equip del periòdic 
08640. L’acte va comptar amb la pre-
sència del president de l’Associació, 
Joan Campmany i els responsables 
del Grup 08, empresa coordinadora 
del projecte.
A l’acte es van comentar aquesta sise-
na edició del Calendari, realitzat com-
pletament per l’equip d’aquest periòdic 
i amb l’objectiu de recaptar fons per a 
l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva. 
Aquest és el sisè any consecutiu que es 
fa el calendari, i enguany la temàtica 
de les fotos és “els transports d’Olesa”, 
una mirada retrospectiva sobre els di-
ferents mitjans de transports que van 
existir a la vila.
Des del periòdic 08640 volem agrair la 
constant col·laboració de les empreses, 
botigues i entitats que donen suport 
amb la producció del Calendari i amb 
l’Associació Prodisminuïts.

Els grans d’Olesa a Barcelona  Foto: A.G.G.
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L’agenda del desembre'10 i del gener'11
Desembre
Fins al 31 de desembre
Mostra d’art i artesania de l’Associació d’artistes i artesans d’Olesa. A la 
Plaça de les Fonts, 10.

Dimecres 8
Cinema infantil: “nico, el rem que somiava volar”. A les 17.30 h, al teatre 
El Casal.
 
Dissabte 11
Gran espectacle musical familiar, gala benèfica sota el lema “un nen, un 
somriure”, un projecte d’ASFARU i Susana Ramos. A les 18.30 h, al teatre 
La Passió.

Diumenge 12
Xarxa: La bleda, amb Maduuuuixes. A les 17.30 h, al teatre El Casal.

Dimecres 15
“Creus en la màgia”: jornada de màgia i ocupació per estudiants de segon 
d’ESO d’Olesa. A les 10 h, a la Casa de Cultura. Organització: Servei de 
Promoció Econòmica i TET.

Dijous 16
Contes de Nadal (la biblioteca de nit). Contes per adults a càrrec de Paula 
Jornet, Lara Calduch, Paca López, Montse Nomen, Montse Casas, Ana María 
Líria, Maria Ángeles Cáliz, Espe Piga, Maria Palomares, Júlio Vilchez i Carles 
Silvestre. A les 21.30 h, a la Biblioteca.

Va de concert! Espectacle per adults. A les 20 h, a la Casa de Cultura. Or-
ganització: Escola Municipal de Música.

La biblioteca de nit: Contes de Nadal, per al públic adult. A les 21.30 h, a 
la Biblioteca.

Divendres 17
Club de lectura general, amb comentaris de diversos contes curts. A les 
18.30 h, a la Biblioteca. 

Cine: “Cinco minutos de gloria”. A les 22 h, al teatre El Casal.

Xerrada sobre “Decoració a les properes festes” a càrrec de Maria Àngels 
Garcia. A les 18 h, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: Ariadna.

Lectura de poemes de Nadal. A les 18 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
L’eixida de l’art.

Conferència: “Ditxosa és la nit de Nadal! La missa dels pastors i altres tradi-
cions nadalenques de casa nostra”, a càrrec de Xavier Orriols (investigador 
de la música i la cultura popular i professor de l’Aula de Música Tradicional 
i Popular de la Generalitat). A les 19.30 h, a la Biblioteca. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Dissabte 18
Fira de Nadal. Exposició i venda d’objectes d’artesania i productes naturals. 
De 10 a 22 h, al carrer Salvador Casas i Plaça Fèlix Figueras. Organització: 
L’eixida de l’art i Artesans d’Olesa.

Sopar de Nadal de l’Associació Ariadna. A les 21.30 h, al Café del Centre. 
Organització: Ariadna.

Cantada de nadales, a càrrec de la Coral de l’Escola Municipal de Música”. A 
les 13 h, a la Plaça Fèlix Figueras. Organització: L’eixida de l’art.

Representació de l’obra “El conte de Nadal”, a càrrec dels residents de la 
Residència Ntra. Sra. de Montserrat. A les 16.30 h, a la capella de la resi-
dència, amb l’especial col·laboració de la Coral de pares de l’Escola Municipal 
de Música d’Olesa de Montserrat.

Concert extraordinari de Nadal, a càrrec de l’EMM d’Olesa de Montserrat i 
de l’EMM de Barañáin (Navarra). A les 20.30 h, a la Parròquia Santa Maria. 
Organització: Escola Municipal de Música.
 
Recital de música, a càrrec de l’Orquestra Jove de Vilafranca del Penedès. 
A les 18 h, a la Casa de Cultura. Organització: L’eixida de l’art.

Concert inaugural de la Mostra de diorames, pessebres i maquetes de Mn. 
Sebastià (rector de Vacarisses), a càrrec de la Jove Orquestra de Vilafranca, 
dirigida per Ramón Alonso. A les 18 h, a la Casa de Cultura. A les 19.30 h, 
inauguració oficial. Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa. La 
mostra romandrà oberta fins al 9 de gener.

Diumenge 19
Cantada de nadales per “Les veus d’Ariadna”. A les 17 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Ariadna. Preu de l’entrada: 5 €.

Tradicional Caga Tió i altres activitats. Al matí, al parc de Les Planes. Orga-
nització: AAVV Les Planes.

Pujada del Pessebre a la Creu de Saba. Al matí, organitzat per l’UEC.

Concert de valsos i danses, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Vallès. A 
les 19 h, al teatre La Passió.

Dimarts 21
Representació dels Pastorets per les famílies de l’escola Montserrat. A les 
16 h, al gimnàs de l’escola. Ambientació, so i escenificació, a càrrec dels 
alumnes, amb el suport del professorat.

Taller de Nadal, per a nens i nenes a partir de 5 anys, a càrrec d’Elvira Cassi. 
Cal inscripció prèvia. Els més petits hauran d’estar acompanyats d’un adult. 
A les 17.30 h, a la Biblioteca.

Cantada de nadales. Per la tarda, al Mercat Municipal.
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Dimecres 22
Concert de Nadal. A les 19 h, a la Parròquia Santa Maria. Organització: 
Escola Municipal de Música.

Sorteig a les paredes del Mercat Municipal i animació infantil. Per la tarda, 
al Mercat Municipal.

Dijous 23
Hora del conte, amb Sandra Rossi: “Conte ballat, conte cantat, està per co-
mençar”, per a nens i nenes a partir de 4 anys. A les 18 h, a la Biblioteca. 

Divendres 24
Teatre: El poema de Nadal, de Josep Maria de Sagarra, a càrrec de Teatre 
de les Golfes. A les 20 h, a la Casa de Cultura. Organització: Teatre de les 
Golfes.

Missa del Gall. A les 24 h, a la Parròquia Santa Maria.

Dissabte 25
Representació dels Pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal.

Missa de Nadal. A les 12 h, a la Parròquia Santa Maria. 

Diumenge 26
Tradicional Caga tió. A les 12 h, al teatre El Casal.

Representació dels Pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal.

Caga Tió infantil. A les 12 h, a l’UEC.

Gener
Diumenge 2
Representació dels Pastorets. A les 18.30 h, al teatre El Casal.

Dilluns 3
Patge Viu-Viu. A les 18 h, a la Casa de Cultura. Organització: Ajuntament.

Dimarts 4
Campanya del Somriure amb recollida de joguines, “Cap infant sense jogui-
nes”. De 10 a 13 h. i de 16 a 20 h, al teatre El Casal.

Dimecres 5
Campanya del Somriure amb recollida de joguines, “Cap infant sense jogui-
nes”. De 10 a 13 h. i de 16 a 20 h, al teatre El Casal.

Arribada de Ses Majestats, els Reis d’Orient i tradicional cavalcada. A les 
18.15 h, a l’estació dels Ferrocarrils Catalans. Recorregut de la cavalcada: 
Plaça Dr. Fleming, Pau Casals, Francesc Macià, Amadeu Paltor, Argelines, 
Anselm Clavé, Jacint Verdaguer, Francesc Macià, República Argentina i Plaça 
Fèlix Figueras i Aragay. En cas de pluja els Reis arribaran al Teatre de La 
Passió a les 18.30 h. Els accessos al teatre es faran en tres torns segons 
els horaris indicats: 1r torn: 18.30 -19.15 h; 2n torn: 19.30 - 20.15 h. i 3r 
torn: 20.30 - 21.15 h.

Dijous 6
Diada de Reis, amb els Reis que baixaran al Casal. Representació dels Pas-
torets. A les 18.30 h, al teatre El Casal.

Dissabte 8
Recollida d’ampolles de cava. Durant tot el dia, organitzat per l’Agrupament 
Escolta Sant Bernat de Claravall.

Diumenge 9
Representació dels veterans que recorden als Pastorets. A les 18.30 h, al 
teatre El Casal.

Recollida d’ampolles de cava. Durant tot el dia, organitzat per l’Agrupament 
Escolta Sant Bernat de Claravall.

Baixada del Pessebre des de la Creu de Saba. Al matí, organitzat per 
l’UEC.

Dissabte 15
Concert d’hivern, a càrrec de l’Escolania i Cor Jove i Capella de Santa Maria. 
A les 20.30 h, a la Parròquia Santa Maria. Organització: Escolania i Cor 
Jove.

Inici del curs per aprendre a ballar sardana. A les 11.30 h, al teatre El Casal. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Diumenge 16
Representació dels veterans que recorden als Pastorets. A les 18.30 h, al 
teatre El Casal.

Dimarts 18
Inici del curset de sardanes. A les 20 h, a Sant Bernat. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Diumenge 23
Actuació de Xarli Mag. A les 18 h, al teatre El Casal. Seguidament, es farà 
l’entrega de premis del Concurs de Pessebres de l’Agrupament Escolta Sant 
Bernat de Claravall. Organització: La Xarxa i AESBC.

Ruta de pessebres
Aquest són els pessebres que podeu anar a visitar durant aquestes festes 
i fins al 12 de gener.
Casa de Cultura, Cal Boter (c/Coscoll, 6), Centre Cívic Sant Bernat, Eugeni 
Moreno (c/Pau Casals, 26), Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül (c/
Santa Oliva, 34), Joaquim Boada (c/Sastre, 3), Parròquia de Santa Maria, el 
del carrer de Fora (c/Argelines, 51-53), Residència Santa Oliva (c/Argelines, 
137), Emili Cascante Ferrer (c/Argelines, 8), Teatre La Passió, Comunitat 
Minera Olesana (c/Alfons Sala, 42), Oficines de La Caixa.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats 
i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable 
per alteracions dels programes o de canvis d’última hora.
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Guaita!

08640
Foto: 08640

Al juny del 2009 van publicar 
una fotografia d’aquesta obra 
inacabada al barri dels Closos. 
Els pisos no s’han acabat i el 
terreny cada dia està pitjor, 
amb tota classe d’insectes i 
bestioles que conviuen a les 
aigües estancades del pou, 
casi “nou llac de la vila”. La 
constructora a càrrec va dir 
que reprendrien les obres 
aviat, però això no ha passat. 
Ara, més de dos anys després, 
sorprenentment, falta una reixa 
que protegeix als vianants de 
no caure a l’aigua i a més, amb 
el perill de que si t’ensopegues 
al carrer, et pots clavar un 
d’aquests ferros punxants. No 
costa tant tancar aquest espai i 
fer-ho una mica més segur.
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L’Ainhoa té 25 anys, és llicenciada en Psicologia i, actualment, estudia Magis-
teri per educació infantil. Aquesta morena de mirada captivadora i ulls alegres 
balla des de que té 6 anys. Al principi va ballar jazz per després adentrar-se 
al món de la gimnàstica artística, disciplina que va practicar a l’EMM.
Va ballar a l’acadèmia de 113 Dansa i actualment integra el grup Own Style 
amb joves d’Olesa. Balla hip hop i funky. Amb l’Own Style, que es va formar 
fa 7 anys, ha participat en la trobada intercultural que es va dur a terme el 
passat dissabte 4 de desembre al teatre La Passió. De cara a la primavera 
vinent, està preparant un espectacle propi al teatre El Casal.

La pubilla del desembre/gener
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El vestidor dels lluitadors   Foto: O.D.V.

La família del hoquei olesà  Foto: M.B.

Esport olesà

08640El “Penya Barcelonista”              Foto: P.B.

Ciclistes units
El passat 30 d’octubre es va celebrar 
l’assemblea  de l’Unió Ciclista Olesana, 
en la que es va nombra una nova junta 
formada per: Israel Cano, president; 
Antonio Castro, secretari, Manuel Fer-
nández, tresorer, i els vocals Daniel 
Quejido, Marcelino Fernández, Daniel 
López i José Castro. Aquesta nova jun-
ta substitueix l’anterior presidida per 
Sebastià Vilà i Carlos Lacort, la qual 
portava 12 anys al càrrec. Per a més 
informació, podeu consultar el blog: 
uniociclistaolesana.blogspot.com

Hoquei
El passat mes d’octubre el Club Olesa 
Patí - Hoquei Patins va fer la presenta-
ció oficial de tots els equips i jugadors 
de hoquei patins que defensaran els 
colors del club olesà en les diferents 
categories federades de Catalunya. 
Aquest any, com a novetat, debutarà 
el primer equip de la categoria Preben-
jamí Iniciació, format per nens de 5 a 
7 anys que s’han format l’any passat 
a l’escola olesana i que han començat 
amb moltes ganes i il·lusió.
Per altra banda, el club presentarà un 
equip prebenjamí, un benjamí, dos in-
fantils, un junior, un de categoria Sego-
na Catalana femení i un altre masculí, i 
un femení que aquest any debuta en la 
categoria 1ª Nacional Catalana.

Tennis
El passat 6 de novembre es va celebrar 
a Sant Sadurní, la Primera trobada de 
Minitennis i Iniciació, que va comptar 
amb la destacada participació de ju-
gadors i jugadores de diversos clubs 
catalans. Els olesans es van quedar a 
les portes dels títols, ja que Francesc 
López i Pau Terrado van perdre les 
seves respectives finals a la categoria 
Iniciació. Enhorabona!

Jove promesa
Es diu Daniel Algarra Navarro, només 
té 15 anys i ja és una estrella en el 
descens en bicicleta. Encara que fa 
quatre anys que practica el descens 
en BTT, ha aconseguit molt bons resul-
tats aquest any. Daniel ha acabat 4r al 
Campionat de Catalunya, 6è a l’Open 
d’Espanya, en tercer lloc al Campionat 
de Catalunya Nord-Sud-Roselló-Aragó 
i per últim, al quart lloc de la Copa Ca-
talana de Descens. L’olesà pertenece a 
l’equip Biking Point/DRS i competeix a 
la categoria Cadete. Enhorabona!

Artes marciales mixtas
La necesidad de guerrear, de medirse  
y de batirse -tanto con el enemigo 
como consigo mismo-  se halla im-
plícita en el hombre desde el origen 
de la humanidad. La negativa a toda 
expresión de violencia generalizada 
que promueve incesantemente la so-
ciedad actual es, por tanto, antinatural 
en cualquier animal de la tierra bípedo 
o no, de modo que, al abocar a la co-
munidad hacia su esterilidad impulsiva 
y por ende, obligándola a renunciar a 
su instinto de conquista, se da que el 
hombre actual, necesitado de activis-
mo, encamina dichos embates natura-
les hacia cauces destructivos como la 
delincuencia, las drogas o la violencia 
indiscriminada y desleal desatada de 
forma gratuita en lugar de enseñar 
a canalizar esa energía de un modo 
creativo, artístico o positivo.
La práctica de las artes marciales 
ofrecen una alternativa a ello, redi-
reccionando los instintos guerreros del 
hombre situándolos bajo un estricto 
código ético y disciplinario en el marco 
de un tatami, ring, tapiz u octógono. 
Ante las incombustibles ganas de 
evolucionar de todo hombre creativo, 
el artista marcial trata de completar 
su formación mejorando su técnica y 
efectividad en todos los aspectos y es 
allí donde radica el sentido y motivo del 
auge de las llamadas Artes Marciales 
Mixtas (en adelante, MMA, Mixed Mar-
tial Arts, según sus siglas en inglés). 
Amén de un lastre que sostienen por 
pasado -como casi todas las cosas im-
portantes de la vida-, cuando la nueva 
disciplina hubo de abrirse camino en un 
mundo monopolizado por las técnicas 
de combate tradicionales, las MMA 
(originariamente llamadas Vale-Tudo) 
se han sabido adaptar a la perfección 

convirtiéndose así en el futuro de 
todos los deportes de contacto pues 
combinan técnicas de golpeo (striking), 
técnicas de lucha (wrestling) y técnicas 
de sumisión (grappling) tanto en pie 
como en el suelo.
De entre equipos de renombre inter-
nacional del territorio español, se des-
taca el MMA Barcelona Team. Grandes 
nombres y futuras promesas de esta 
modalidad marcial se agrupan en pro 
del desarrollo y auge de las MMA en 
España bajo las siglas y logo del equi-
po catalán. José Luis Zapater, Ramón 
Boixader, Jesús Espelta, Rogent Lloret, 
David Aranda, Sean Farrell o Yan Ca-
bral (entre muchos otros) conforman 
el grueso del equipo profesional bar-
celonés.
En su afán por el crecimiento del arte 
del combate por excelencia, el MMA 
BCN Team, que cuenta ya con sec-
ciones en Barcelona y en Cornellà, 
abrió una nueva sucursal en Olesa de 
Montserrat bajo la dirección del ins-
tructor olesano Oscar Panadero en la 
sede del gimnasio Gimsal.
Gracias a la constancia y el buen hacer 
de los practicantes y promotores -y por 
supuesto de la afición-, España cada día 

cuenta con más equipos profesionales 
y amateurs que impulsan las MMA a lo 
más alto del panorama internacional. 
De entre las ciudades españolas con 
representación marcial en este cam-
po, Barcelona se ha convertido en el 
punto de mira de los países europeos 
en lo que a eventos de este tipo refi-
ere. Almogavers y Fight4Life son dos 
ejemplos claros de ello. El primero es 
el único evento 100% MMA profesional 
de España, reconocido internacional-
mente por su calidad, mientras que 
Fight4Life representa, por el contrario, 
un intento certero de acercar las MMA 
a la afición de otras modalidades de 
combate ya implantadas realizando en 
su transcurso, combates de distintas 
modalidades como pueda ser el Kick-
Boxing, el K-1, el Muay-Thai o las refe-
ridas Mixed Martial Arts. El pasado día 
23 de octubre se celebró su segunda 
edición con una gran asistencia de pú-
blico y de seguidores, en especial los 
“Supporters Olesa”.
O.D.V

Power
Els integrants del Quamtrax Power 
Olesa es van portar quatre podis del 
campionat del món de l’especialitat dis-
putat a Sitges. Carlos Arija és campió 
del món (categoria de més de 50 anys), 
Yolanda Fernández va quedar tercera 
en fèmines musculades i tots dos van 
acabar tercers com a parella. També va 
ser meritori el bronze d’Antoni Bosch 
(menys de 75 kg.) i la quarta posició de 
Josep Camats (menys de 85 kg.).

Penya Barcelonista
El club olesà està fent una molt bona 
campanya a Tercera Regional, on al 
tancament d’aquesta edició, estava a 
la quarta posició. L’equip és entrenat 
per Manuel Casado Godino i està for-
mat per els següents jugadors: Albert 
Esparo Martínez, José Ramón Flama-
rich, José María Da Silva García, José 
González Hoces, Eric Farriols Borrell, 
Aitor Cercos Martín, Marc Cruz Flores, 
Raul Fructuoso Ruiz, Luis Eusebio 
Fernández Sáenz, Pau Casado Ramí, 
Marc Alcazar Toro, Raúl Fernández 
Carcaboso, Fernando Gómez Reyes, 
Daniel Poquet Roig, Ismael Ot Padilla, 
Albert Segura Febre, Antoni Segura 
Puimedon, Pedro Borja Tejero Reche, 
Omar Puerto Vázquez, Manel Guijarro 
de la Iglesia, Alberto Fernández Olive-
ras, Oriol Viñau Argelich, Manuel Valle 
Pino i Miguel Sánchez Pérez.

Té futur                                      Foto: F.A.
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Empreses i serveis
Aliments
Fins al 18 de desembre, l Ássociació 
de Voluntaris Protecció Civil i Emer-
gències d’Olesa de Montserrat estaran 
fent una recollida d’aliments, per poder 
ajudar a les persones necessitades del 
poble. Podeu portar oli d’oliva, sucre, 
cereals, llaunes de tonyina, sardines, 
torrons, neules, polvorons, xocolata, 
arròs, cacao, llenties, mongetes, llet, 
galetes, fideus, farina, llet de continu-
ació, bolquers, etc.
El punt de recollida d’aquesta interes-
sant és el bar dels Salistes, a la Plaça 
de la Sardana. Si voleu col·laborar i 
necessiteu que els voluntaris recullin 
la teva ajuda per casa teva, truca al 
tel: 610 698 945 o per mail aavpcole
sa@avpcolesa.com. 

Etiam
Aquest és el nom d’un nou centre 
d’estètica a Olesa que va inaugurar 
el passat 3 de desembre. Es dedica 
a fer cavitació, depilació amb cera, 
tractaments facials i corporals (fo-
torejuveniment, mesofototeràpia, 
chocolateràpia, etc.), massatges i 
maquillatges, entre d’altres serveis. 
Està a l’avinguda Francesc Macià, 25 
i els seus telèfons són: 93 742 7004 i 
639 476 785.

Sortida
L’Associació de veïns de Sant Bernat 
organitza una sortida a Clariana de 
Cardener, el proper 12 de desembre. 
Allí es podrà visitar la monumental 
Colegiata de Sant Vicenç i es podrà 
gaudir d’un dinar al restaurant Can 
Puig i d’espectacles d’humor i canta-
tes. Per a més informació, contactar 
al tel: 93 778 5233.

Ferreteria
Al carrer Ferrocarrils Catalans, 15 ha 
obert una nova ferreteria, anomena-
da “Scorpio”. Ofereixen una diversa 
gama de productes de bricolatge, 
electricitat, fontaneria, jardineria, 
tancaments i panys, còpies de claus 

i protecció laboral. Fins a cap d’any 
faran un 10% de descompte en tots 
els articles, a excepció dels inclosos al 
catàleg de Cadena 88. El seu telèfon 
és el 93 775 7403.

Cor
Si ets noia, tens entre 15 i 19 anys i 
t’agrada cantar, no et perdis la possi-
bilitat de formar part del “Coro de los 
martes”, una iniciativa que es dur a 
terme a l’auditori de la Casa de Cul-
tura, cada dimarts de 17.30 a 18.30 h. 
Per a més informació, contactar amb 
elles a la mateixa Casa de Cultura, els 
dimarts a la tarda.

Massatge
Nova imatge et presenta un nou mas-
satge “Candle massage” basat en un 
massatge hawaià, fet amb espelmes 
que contenen olis 100% naturals a 
temperatures de 36-37 graus amb 
efecte d’aromateràpia relaxant. Per a 
més informació, trucar al tel: 93 778 
4594 o visitar el centre al carrer Salva-
dor Cases, 33 (davant l’Ajuntament).

Oliwood
L’organització de l’espectacle OliWood 
2011 ja s’ha posat en marxa. Des del 
passat 1 de desembre ja es pot passar 
per el teatre La Passió a omplir les 
fitxes d’inscripció i recollir les bases de 
participació. El fil conductor d’aquesta 
nova edició serà “La volta al món en 
80 minuts” i, a més de les actuacions 
de ball, seran molt benvingudes les 
actuacions en altres modalitats ar-
tístiques com el cant, la interpretació 
teatral (monòlegs, diàlegs…) o la 
interpretació musical instrumental. 
També us podeu inscriure per partici-
par des de fora de l’escenari, sigui al 
maquillatge, al vestuari, a la tramoia 
o a l’assistència de l’organització. El 
límit de presentació de propostes serà 
el 15 de febrer de 2011. El nombre 
d’actuacions es limitarà a 12 (més el 
número inicial i el de cloenda).

Inauguració
El passat 6 de novembre va inaugurar 
una nova botiga que es dedica a la 
venda de tot tipus de menjar i acces-
soris per a mascotes. Es diu “Quero, 
el món dels ocells”, i encara el seu 
nom venen productes per a gats, 
ocells, gossos, conills, peixos, fures, 
etc. Estan al carrer Lluís Puigjaner, 
46, local 3 i l’horari és de dilluns a 
divendres, de 9.30 a 13 h. i de 17 a 
20 h, i els dissabtes, de 10 a 13 h. i 
de 17 a 20 h.

Esquí
El proper 30 de gener comencen 
els cursets d’esqui (31ª edició) de 
la temporada 2010-2011 organit-
zats per el Centre Muntanyenc i de 
Recerca Olesa. Els cursos seran a 
l’estació de Vallnord (Andorra). Per 
a més informació, contactar amb el 
CMRO, c/Església, 39, els divendres, 
de 22 a 24 h, i els dimarts i dijous de 
20 a 21.30 h. L’adreça electrónica és 
info@cmrolesa.com

Campanya
L’Associació de Comerciants i Boti-
guers d’Olesa organitza una campanya 
de Nadal molt original. Es tracta del 
sorteig “Gasta’t 1000 euros en un dia” 
que es realitzarà el dijous 23 de de-
sembre. Per acompanyar aquest pre-
mi, durant tot el dia hi haurà animació, 
diversos inflables, un trenet, activitats 
per a nens i música en directe. El di-
vendres 24 de desembre, el guanyador 
del sorteig anirà acompanyat amb un 
grup de persones, un vehicle molt 

particular i un personal shopper molt 
divertit, fent una ruta pels carrers més 
cèntrics de la vila, mentre la persona 
guanyadora es gasta els diners a les 
botigues associades.

Trams trastos
Aquest és el nom del moviment iniciat 
per la botiga Trams. Aquesta iniciati-
va consisteix en fer útils tots aquells 
articles que ja no fem servir i que 
aquesta botiga ajudarà a donar-li una 
sortida pràctica. Qualsevol interessat 
diposita els seus articles usats a la 
botiga Trams Puericultura, que agafa 
el compromís de vendre’ls a tercer en 
un temps determinat. Finalment, els 
dipositants recuperen els articles no 
venuts, o bé, recullen els seus vals 
de compra no reemborsables, pels 
productes venuts. Els vals de compra 
d’articles nous poden ser utilitzats a 
Trams Puericultura o a Trams Roba 
infantil. Per a més informació, con-
tactar amb Raül de Trams, al carrer 
Margarida Biosca, 2.

Nou servei
El Centre Mèdic Integral ofereix un 
nou servei d’osteopatia, un sistema 
de medicina manual que, a partir 
d’un enfocament global, pretén re-
compondre les mobilitats dels teixits 
i l’equilibri funcional del cos. És una 
tècnica precisa que requereix d’uns 
coneixements profunds d’anatomia i 
fisiologia humana, i en aquest cen-
tre està a càrrec de la doctora Ona 
Andreu.
L’osteopatia està indicada pel tracta-

mailto:info@cmrolesa.com
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Empreses i serveis (cont.)

La loteria de la Penya

ment de problemes musculoesquelè-
tics (ciàtica, torticolis, artritis, etc.), 
neurològics, viscerals (hèrnia de hia-
tus, estrenyiment, etc.), circulatoris 
i respiratoris, entre d’altres. També 
es important destacar que els nens i 
nadons es poden beneficiar d’aquest 
tractament perquè pot ajudar en els 
casos de plors, crits, irritabilitat, 
trastorns del son, dificultats en l’ali-
mentació (nadons) i otitis, problemes 
dentals, d’oclusió, sinusitis i dificultats 
d’aprenentatge (nens i nenes). Per a 
més informació, podeu contactar amb 
el CMI, al tel: 93 778 5303. 

Casal de Nadal
L’AMPA de l’escola Sant Bernat ofereix 
als nens i nenes d’Olesa, l’Escola ober-
ta d’hivern, un casal pels dies 23, 24 
27, 28, 29, 30 i 31 de desembre i 3, 4 i 
5 de gener. El centre d’interès serà “El 
Nadal arreu del món” i s’han preparat 
activitats divertides (juntament amb 
l’Associació Edulleu) que portaran als 
nens i nenes a fer un viatge pel món 
per conèixer diferents maneres de ce-
lebrar el Nadal. El projecte educatiu 
atendrà als infants amb totes les ga-
ranties legals corresponents: pòlissa 
assegurança, monitors/es titulats, 
autoritzacions. Per a més informació, 
contactar amb l’AMPA o a la pàgina 
web www.ampaceipsantbernat.org

Loteria
La Penya Barcelonista d’Olesa ha in-
format que ja disposa de loteria de 
Nadal, que es sortejar el proper 22 de 
desembre, amb el número 32.303. Per 

la seva part, la comissió d’organització 
del Sopar dels nascuts als anys 1954 i 
1955, comunica que els seus números 
de loteria són el 21.054 i el 21.055, i la 
participació és de 1,35 € per persona 
que va assistir al sopar.

Nova botiga
“Tot dolç i tot salat” és el nom de la 
nova botiga de gominoles, caramels i 
fruits secs que ha inaugurat el passat 
8 de novembre a la vila. Podeu fer 
reserves per a batejos, comunions 
i aniversaris. Estan a les galeries 
d’Olesa, al carrer Anselm Clave, 100, 
davant de la Plaça de l’Oli.

Dansa
Fins al 12 de gener estarà oberta l’ins-
cripció per al proper curset de salsa a 
l’escola 113 Dansa, després del gran 
èxit de convocatòria del primer curset 
a càrrec del tricampió d’Espanya, Txiki 
Bastida.
Per altra banda, el proper dissabte 11 
de desembre, la ballarina Lali Ribalta 
impartirà una masterclass de dansa 

Bollywood. Per a més informació, po-
deu contactar al tel: 93 778 2351.

Nous propietaris
La botiga de puericultura “+Baby’s” 
ha canviat de propietaris i de nom. 
Ara es diu “Minimón” i des de princi-
pis d’aquest mes de desembre està a 
càrrec de Miriam. Per aquestes fes-
tes, Minimón ofereix un sorteig d’un 
fantàstic lot de productes per al nadó 
(participes només amb la teva visita a 
la botiga), un racó “outlet” amb des-
comptes de fins a un 70%, a més de 
productes de la temporada d’hivern 
i per al Nadal i festes. Està al carrer 
Anselm Clavé, 176, i el seu telèfon és 
el: 93 182 7818.
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Treball
Es fan classes de repàs de fí-
sica, matemàtiques, anglès, 
català i filosofia. Tel: 93 778 
4946.

Se hacen trabajos de punto 
de cruz (cuadros, toallas, 
etc.); se pintan figuras tipo 
Elisas, con un acabado que 
parecen auténticas. Intere-
sados, preguntar por Maria 
Isabel al 93 128 4121 o al 
625 092 840.

Profesores nativos de inglés 
e alemán calificados y expe-
rimentados imparten clases 
hechas a medida, para parti-
culares y empresas. Tel: 676 
823 753.

Noia titulada com a auxiliar 
de geriatria amb experiència, 
s’ofereix per a cuidar perso-
nes grans en hores convingu-
des. Tel: 654 707 371. 

Dependenta amb experiència, 
busca feina a Olesa tot el dia 
o mitja jornada. Tel. 655 849 
132 (Núria).

S’ofereix alumna de 1r de 
Batxillerat per a classes 
particulars a estudiants d’EP 

i d’ESO. Horaris ajustables 
i preus a convenir. Interes-
sats, truqueu al 657 603 
209 o envieu un e-mail a 
nadiamp@live.com

S’ofereix senyora de 48 anys, 
de molta confiança i experi-
ència en el sector de la nete-
ja, per a fer totes las tasques 
de la llar. També tinc experi-
ència com a cangur. Tel: 680 
819 333 (Maria Angels).

Noia de 5O anys, responsa-
ble, amb molta experiència i 
formació, s’ofereix per cuidar 
nens. Tel: 616 315 815.

Es fan classes de repàs de 
física, matemàtiques, anglès, 
català i filosofia. Tel: 93 778 
4946.

Cuidadora con experiencia y 
referencias se ofrece para la 
atención de personas may-
ores y niños. Tel: 645 504 
810.

Centre Alba ofereix grups 
de tècniques d’estudi per 
edats. Més informació a la 
web (www.centrealba.cat) o 
truca’ns al tel: 93 778 4848.

Estudiant de 2n d’Adminis-
tració i Direcció d’Empreses 
s’ofereix per donar classes de 
repàs a alumnes de EP, ESO i 
BATX. Tel: 625 933 394.

Vehicles
Se vende plaza de parking en 
zona centro, fácil de aparcar. 
Precio: 18.000 € (negocia-
bles). Tel: 659 756 541.

Es ven Seat Ibiza 1.9 TDI 
Reference 100 CV, del 2005, 
5 portes, color azul, amb 
82.000 km. Preguntar por 
Antonio, tel: 677 752 626.

Alquilo parking para coche 
pequeño y grande, c/Obliqua 
(Los Closos). Contactar a los 
teléfonos: 677 590 277  o al 
93 778 4048.

Immobiliària
Es lloga estudi d’una habi-
tació, cuina i lavabo propis, 
en casa compartida a les 
Planes, d’Olesa. Necessitem 
pagar hipoteca, tú necessites 
un lloguer econòmic? Ideal 
separats/ades, possibilitat de 
parelles. Tel: 610 877 629.

Es traspasa botiga de menage 
de la llar i d’articles de regal 
en funcionament. Tel: 646 
364 294.

Alquilo habitación para una 
sola persona en la zona de 
Sant Bernat. Tel: 687 629 
557 o 676 895 966.

Urge vender piso en Poble 
Sec, 80 m2, 3 habitaciones, 
amplio comedor, calefacción 
a gas, todo de origen, lava-
dero interior, balcón amplio, 
ascensor, listo para vivir. Pre-
cio: 140.000 euros. Tel: 605 
985 114 o 93 772 9583.

Traspaso i /o alquilo “El ninot 
de paper”, local de 30 me-
tros cuadrados, situado en 
c/Metge Carreras, 127. Tel: 
626 567 638 o por mail a: 
elninotdepaper@yahoo.es 

Es lloga local de 60 m2. per 
botiga, oficina, etc, amb apa-
radors i prestatgegies, així 
com un pis de dues habita-
cions amb cuina equipada i 
comunicació interior amb el 
local. Preu: 775 euros (en 
conjunt, amb IVA inclòs). In-
teressats, trucar al tel: 636 
765 162.

Matrimoni olesà de jubilats 
busca pis de lloguer a Olesa, 
petit, confortable i econòmic. 
Telèfon: 605 185 444.

Se alquila piso en Gracia (Plaza 
Joani), 2 habitaciones, cocina, 
comedor y lavabo. Finca con 
ascensor. Trato directo con 
particular, tel: 677 131 061.

Diversos
Se venden sofas de 2 y 3 pla-
zas, tela marrón clarito; mesa 
de cristal aluminio extensible 
para 10 personas rectangu-
lar; banqueta y mueble para 
la entrada de piel más hierro 
como barroco moderno, y li-
tera de matrimonio Ikea ideal 
habitaciones pequeñas. Con-
sultar precios. Tel: 686 592 
483 (Iván).

Vendo robot Chicco Babycook, 
embalaje original, manual  de 
instrucciones. Ideal para la 
preparación de papillas para 
bebés. Precio: 50 euros. Tel: 
663 029 004.

Vendo Nokia N-5800 Xpress 
music (Vodafone), tiene me-
nos de 1 año y lo vendo por 
60 €. Interesados llamar al 
610 569 762.

Se vende mesa de centro para 
comedor, impecable estado. 
Precio: 60 euros. Tel: 609 
422 275.

Vendo reproductor de DVD 
marca Samsung, modelo 
105. con muy poco uso, con 
libro  de instrucciones, mando 
a distancia, por solo 30 euros 
y regalo otro mando univer-
sal Sony, con varias funciones 
para tele, TDT, video, etc. Tel: 
651 139 874.

Compartir cotxe
En aquest apartat, podeu publicar propostes de viatges 
freqüents i contactar amb aquelles persones amb les quals 
podeu compartir el viatge en cotxe a diferents poblacions. 
El periòdic 08640 només publica les ofertes i les demandes 
de viatges i no es responsabilitza per els oferiments.

Vaig a prop de la Plaça del Vi (Martorell), de dilluns a diven-
dres a les 7.50 h., i surto de Los Closos. Torno cap a les 15 
h. Interessats, trucar al tel: 669 366 715.

Salgo para el hospital de Martorell, lunes, miércoles, vier-
nes y fines de semana, sobre las 15 h. Vuelvo a las 22 h. 
Interesados, llamar al tel: 625 351 349.

“Salgo de Olesa a las 7.40 de Los Closos, voy al centro de 
Mollet del Vallès. Tel: 669 366 713.”

En aquest apartat, podeu publicar propostes de viatges freqüents 
i contactar amb aquelles persones amb les quals podeu compartir 
el viatge en cotxe a diferents poblacions. El periòdic 08640 només 
publica les ofertes i les demandes de viatges i no es responsabilitza 
per els oferiments.

Vendo nicho en el cementerio 
de Esparreguera, bien situado 
en el segundo piso, delante de 
la capilla. Precio a convenir. 
Tel: 93 778 2214.

Se vende silla para coche Re-
bel Pro Jané Grupo 0+. Regalo 
saco nórdico Kid Zone. Precio: 
70 euros. Tel: 663 029 004.

Se vende mueble recibidor de 
piel y hierro, más banqueta 
compañera de piel. El asien-
to, a 200 €. Tel: 686 592 483 
(Iván).

Se vende mesa rectangular 
de cristal y aluminio abatible 
para 10 personas, más cuatro 
sillas de piel en negro. Anti-
güedad: 1 año. Precio: 300 
euros. También vendo sofás 
de 2 y 3 plazas, nuevos de un 
año de antigüedad. 
Tel: 686 592 483.

Se vende sofá de tres plazas 
por traslado. Estado impeca-
ble. Precio: 150 euros. 
Tel: 906 422 275 (Juan).

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. El pe-
riòdic no es fa responsable de 
possibles canvis de preus o 
modificacions de les ofertes. Els 
anuncis romandran publicats un 
mes i si es volen repetir, s’ha 
d’enviar una sol·licitud.
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Per molts anys !

08640

Desembre
Aina Sans Calvo (6), Alfons Ferrer Bigorra (53), Amanda Moreno Gó-
mez (16), Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (17), Ariadna Guar-
ro Vizcaíno (11), Ariadna Soler Gasto (14), Blanca Povill Ubach (79), 
Carles Matas (84), Carles Vergara Pujol (81), Carlos Gigena Dosil (73), 
Clara Alcón Franch (22), Claudio Maldonado Fernández (47), Cristina 
Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, David Chicón Gómez (16), 
David García Miranda (7), David Sánchez Lozano (21), Dèlia Vilà Fillola 
(60), Domènec Paloma Sancho (47), Elisabeth Vidal Folch (30), Elvira 
Cassi (53), Elvira Zuñeda (18), Emma Pérez López (6), Eric Rute Lindo 
(6), Esteve Valldeperas Batalla, Eva Pérez Artero (35), Fara Vizcaíno Ca-
ballero (44), Feliçitat Barberán Periz (87), Felipa Hernández Zabay (96), 
Florentina Buch “Tinita”, Francesc Margarit Monnè (85), Francisca Archs 
(69), Francisca Esteban Gonzàlez (53), Francisco Lozano (61), Francisco 
Ruiz Aguilera (64), Gerard Grivé (26), Gloria Coello Arce (16), Jana Rute 
Lindo (1), Jerónima García Ferrez (84), Jesús Prieto (27), Joan Vilà Jovè 
(70), Jordi Cunt Amores (4), José Angel Membrado Hernández (12), José 
Riera Jorba (86), Josefina Sánchez Zamora (61), Josep Bel Prades (34), 
Josep Bernadó Cardús (56), Josep Camats Paloma (65), Josep Gil Díaz 
(78), Josué Casado (21), Juan Antonio Chicón Montoya (36), Juan Olivares 
(53), Juana Vizcaíno Torras (89), Juliana Gigena Boulocq (4), Laura Espejo 
Gil (6), Laura Lázaro Prat (11), Lidia Carmona (30), Lidia Torres Bosch (81), 
Lourdes Matas (49), Lucía Cáliz Gea (6), Lucía Cordón Martín (6), Manel 
Díaz Sicilia (31), Manolo Huerta Villegas, Mari Carmen Almoguera López 
(39), Mari Carmen Párraga Romero (15), Mari Carmen Noguera López 
(39), Maria Assumpció Matas Cascante, Maria Dolores Artero Montoliu, 
“La Lola de los pollos” (57), Maria Montserrat Gil Jorda (41), Maria Rosa 
Pietat Aparici Gonell (96), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, Ma-
ría Victoria Cazador Fort (80), Marina Guillamón Pérez (15), Martí Cunt 
Amores (9), Mercè Fàbregas March (85), Mercè Guillamón Busquets (63), 
Mercè Viñas Durán (89), Miriam Gómez (36), Montse Chicón Montoya (29), 
Montse Peña Calvet (32), Montserrat Cadierno Acevedo (16), Montserrat 
Costa Guevara (37), Montserrat Durán Ubach (52), Neus Solsona Jou 
(22), Noemí Guzmán Serrano (19), Núria Canalda Artola (14), Núria Jou 
Vergara (18), Oscar Gracia Campos (7), Paqui Tapia (34), Paquita Llesta 
Begué (90), Paula Lozano López (7), Pilar Bañales Moreno (45), Raúl 
Montes Escacena (32), Robert Carles Quirantes Esteban (22), Roberto 
Gracia Gutiérrez (32), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (65), 
Rosario Sevillano (57), Roser Simon Bosch, Roser Taravilla Pardo (45), 
Ruth Lozano (35), Ruth Prat (36), Sabino Tejero Martín (49), Salvador 
Torres Pérez (78), Susana Nieto (34), Teresa González Granel (43), Tona 
Cerveira Ribot (39), Vanesa Cintas (31).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (24), Agustín Collado (50), Alejo Bertoluzza (8), 
Alfonso Duro González (61), Alicia Fernández Torres (88), Ana Layún i 
Molina (38), Ana María Matas Gotsens (80), Angel Bertoluzza (48), Angels 
González Cano (73), Anna Armengou Segura (17), Anna Maria Matas, 
Antonio Encinas Lucas (84), Antonio Montes Escafena (44), Arantxa Solís 
Samper (25), Ariadna Villella Zamora (18), Balbina Feliú Vendrenas (93), 
Carles Matas Llesta (84), Carmen Menbrive Pérez (74), Claudio Ramos 
Vázquez (65), Daniela Gaviria Sánchez (7), Diego Viano (37), Dolors 
Camps Dot (53), Edgar Ayerbe Almoguera (8), Francisco Lozano González 
(79), Francisco Cano Santiago (76), Francisco Mas Cano (89), Gemma 
Peña Calvet (31), Gerard Martret Martínez (33), Gerva Rius Alavedra (83), 
Isabel Molina (73), Jacint Valls Calsina (21), Joan Escolà Casanovas (51), 
Joan Rodríguez (13), Jordi Corominas Ventura (55), Jordi Monton Bonet 
(47), Jordi Villella Zamora (20), Jorgelina Layún (31), José Fernández 
Sánchez (74), Josep Graells Gascó (96), Josep Lluís Amador Teruel (31), 
Juan Figueras Bonvehí (104), Judith Martínez Català (29), Laura Barea 
López (27), Lauri Romero (39), Lorena Pérez López (15), Lorena Quesada 
Carrique (25), Lourdes Quer Pujol (73), Mari Carme Riera Valls (43), Maria 
Alba Altarriba Taravilla (21), Maria Bermúdez Ruiz (52), Maria Carreras 
Morales (79), Maria Escrich Callado (78), María Hurtado, Maria Isabel 
Bañales Moreno (47), Maria Pino i Bernadas (30), Maria Rosa Carrique 
Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (9), Maurici Vergès Vidallet 
(83), Mercè González Montoya (73), Meritxell Solà Rivera (35), Miguel 
Calvo Lorca (80), Miquel Grima Mora (23), Mireia Ferrer Mora (15), Montse 
Cervilla Puga (61), Nerea Montes Cabello (8), Nil Ferreiro Moreno (14), 
Nil Oleart Playà (18), Nora Antón (14), Norma Layún (68), Núria Valls 
Calsina (28), Oscar Pérez Balcera (41), Oti López Ferrera (49), Paquita 
Ruiz Ruiz (51), Paula Jornet Piñero (15), Pepita López Gómez (65), Petra 
Balcera Macarro (89), Pilar Castillon Prat (31), Pilar Marín Grau (80), 
Queralt Coll Puig (22), Raquel Galobart (31), Raúl Almoguera López (35), 
Ricard Puyal Rius (14), Rosa Maria Morales Caparrós (41), Rosario Pardo 
Mora (66), Santiago Viano i Esperanza (7), Silvia Porterias Torres (14), 
Sonia García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (38), Victòria Llimona 
Castells (83), Victoria Parra Pedrero (30), Sonia García (34).

Santa: muchas felicidades en tu 49º cumpleaños (de parte de tu hermana).

Aclariment: sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’ani-
versari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si 
s’escau, per tal de treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, 
hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. 
Des de la redacció d’aquest periòdic, demanem disculpes.

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 és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte 
amb la redacció.

mailto:periodic08640@hotmail.com
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