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Va passar
Nou horari per a les 
escoles públiques

La columna de l'Ivan
Aquest serà un mes 
de plenitud, sortireu 
de la crisi i sereu 
molt afortunats tant 
en l’amor com en els 
diners...

Esport olesà
Comença la temporada 
per els equips olesans
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Els lectors prenen la paraula
Agraïments a les autoritats - Els fidels olesans viatgen a Taizé - Un lector 
mostra la seva disconformitat amb un procés selectiu - 25 anys de l’Esplai 
Espantaocells  (vegeu Correu)

Olesa es mobilitza per 
evitar el tancament del 
servei d'urgències del CAP Agenda

Diada de l’11 de 
setembre, cinema per 
infants i adults i Mostra 
de Butaka

 (vegeu L'informatiu i Va passar)
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Nou camí pels vianants Foto: 08640

Diners a retornar
L’Ajuntament d’Olesa haurà de retornar 
1.068.119,27€ a l’Estat espanyol en 
concepte de la participació dels muni-
cipis en els tributs de l’Estat de l’any 
2009. Aquest nou trasbals de l’economia 
municipal té el seu origen en un càlcul 
excessivament optimista del Ministeri 
d’Economia i Hisenda, que va preveure 
uns ingressos en l’exercici 2009 que la 
realitat va deixar molt per sota de les 
previsions.
D’aquesta manera, durant l’any 2009 
l’Estat va avançar a l’Ajuntament olesà 
la quantitat de 3.760.844,64€ però, un 
cop feta la liquidació definitiva, s’ha 
comprovat que només hauria d’haver 
ingressat 2.692.725,37€. La diferència 
entre aquestes quantitats, que és de 
gairebé el 30%, és la que ara li recla-
men a l’Ajuntament d’Olesa. Aquest 
milió d’euros passat va ser incorporat 
pels governants d’aleshores al Pressu-
post Municipal de l’any 2009 i gastat en 
aquell mateix exercici.
A més d’aquest deute, l’Estat espanyol 
també li reclama a l’Ajuntament olesà 
461.224 euros per una diferència del 
2008. En definitiva i a partir de l’any 
vinent, l’Ajuntament haurà d’afrontar 
el pagament de cinc quotes anuals de 
305.869 euros, durant els propers cinc 
anys.

Camí
L’Ajuntament ha finalitzat les obres 
vials de comunicació entre Les Planes 
(precisament des de la llar d’infants La 
Baldufa) fins a uns dels camins que co-
mencen al Porxo de Santa Oliva, el que 
millorarà la comunicació entre aquests 
dos barris de la vila. El camí està cons-

truït amb ciment i és d’ús exclusiu per 
els vianants.
Per altra banda, l’alcalde Salvador Prat 
ha dit que l’Ajuntament, encara els pocs 
diners dels que disposa, ha començat a 
treballar en les petites coses urgents 
que reclama el poble, com són la nete-
ja de carrers, voreres i espais públics i 
algunes actuacions de seguretat vial i 
senyalització. 
En aquest sentit, Prat va destacar que 
en els dos primers mesos de govern, 
des de l’Ajuntament s’estan destinant 
els esforços per tal d’implementar noves 
metodologies de treball i per optimitzar 
els escassos recursos públics. Per exem-
ple i en el cas de la brutícia al poble, 
Prat va dir que l’Ajuntament destinarà 
més mitjans i més papereres, però que 
al mateix temps, es necessita comptar 
amb una major implicació de la població 
per tal de mantenir el poble més net.

Reducció
L’empresa de transpor ts Autos 
Castellbisbal ha acordat amb la Gene-
ralitat la reorganització de la línea de 
bus L67, que uneix Castellbisbal i El 
Papiol amb Barcelona. Els canvis, que 
seran efectius a partir del proper 19 de 
setembre, impliquen la reducció del nú-
mero de viatges els dies laborables, que 
passen de deu a vuit. El servei de cap de 
setmana, en el que el l’autobús arriba 
només fins a Molins de Rei, no varia.
El motiu d’aquesta reducció en la presta-
ció del servei és el dèficit acumulat que 
ha generat aquesta línia en els últims 
cinc anys. De 2006 a 2010, la L67, que 
es sufraga únicament amb la venda de 
bitllets, ha generat pèrdues superiors al 
mig milió d’euros. 

Esport nacional
No és el bàsquet, ni el futbol. Ni les curses de motos, ni el tennis. Ara per 
ara, l’esport nacional sembla ser les tisores. Una activitat molt practicada 
pels polítics espanyols i catalans, que no requereix ni de molt entrenament 
previ ni de massa exercici mental. Simplement, les tisores són utilitzades 
pels que ens governen per ajustar la pobre economia local i són execu-
tades sobre àrees tan sensibles com educació i sanitat, per exemple. El 
resultat és que els espectadors d’aquest patètic joc de la retallada, tots els 
ciutadans, seguirem complint amb els nostres deures de pagar impostos, 
els que encara poden, perquè aquests impostos no tornin en els serveis 
que ens mereixem.
Aquesta temporada 2011-2012 començarem amb un curs escolar sense 
sisena hora i avançant la recollida dels nostres fills mitja hora, almenys 
la comunitat de l’escola pública. Aquesta mesura alterarà els horaris de 
pares, avis i cangurs i després dels debats de rigor, tot ha acabat tal com 
ho preveien els nostres governants. A missa.
Quant a l’esport nacional, les tisores, en aquest cas en sanitat, encara ens 
queda algun marge per a la discussió o la negociació, o al menys per la 
protesta. Les dades a Catalunya no són molt encoratjadores perquè des 
de començaments d’aquest mes, 21 ambulatoris és van quedar sense el 
servei d’urgències, i ja són 46 els ambulatoris catalans que no disparen 
d’aquest servei a la nit i durant els caps de setmana, a partir de les re-
tallades ordenades pel govern català. A més a més, aquesta retallada ve 
acompanyada de reducció d’horaris per al personal, manca de suplències 
i un col·lapse en l’atenció al ciutadà, el qui segueix pagant els impostos 
com dèiem abans.
A nivell local, a Olesa, des que es van conèixer aquestes notícies, el poble 
va despertar, es va mobilitzar, va protestar i el seguirà fent fins que no 
es concretin els mals auguris. “En cap cap cap, que ens tanquin el CAP” 
cridaven alguns manifestants. El joc de paraules el fa més enganxós però 
no per això menys eloqüent. Mentrestant, un grup de olesans intentava, 
mitjançant “performances” realitzades en diferents llocs del poble durant 
aquest estiu, que, al ritme de la arxiconeguda cançó “Mayonesa”, les pa-
raules puguin transformar-se en accions perquè la salut pública segueixi 
sent un dret i no un impost més.

Y haciendo palmas, y arriba y arriba es coro que arranca,
que dice, que dice...
no a los recortes de este gobierno
corta que corta, corta que corta y su sueldo no recorta...

Nos van a cerrar urgencias, fines de semana y noches también.
Sólo hay una ambulancia, si te pones malo, vete a Martorell.

Emergencias, se me muere,
cuatro horas, pa’ que llegue,
¿algún médico en la sala?
¿o una tumba y una pala?
Y al que corta le decimos:
¡Artur Mas dimite ya!

Mis impuestos, que alguien me diga donde han ido mis impuestos,
todo lo que hemos pagado, se lo han gastao’  los ladrones estos,
mis impuestos, que alguien me diga donde han ido mis impuestos,
ni escuelas, ni hospitales, y nos quedamoooosss, y nos quedamoooo-
osss....
Sin un futuro....

Y haciendo palmas, y arriba y arriba es coro que arranca,
que dice, que dice...
no a los recortes de este gobierno
corta que corta, corta que corta y su sueldo no recorta...

Salut! (i que no ens falti...)



Farmàcies de guàrdia  -  Setembre 2011
dijous, 1 - ALAVEDRA
divendres, 2- LEY
dissabte, 3 - MATAS
diumenge, 4 - ALAVEDRA
dilluns, 5 - BERENGUER
dimarts, 6 - LEY
dimecres, 7 - MATAS
dijous, 8 - ABELEIRA
divendres, 9 - ALAVEDRA
dissabte, 10 - BARGALLÓ

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

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

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

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

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

dimecres, 21 - ALAVEDRA
dijous, 22 - BARGALLÓ
divendres, 23 - BERENGUER
dissabte, 24 - LEY
diumenge, 25 - MATAS
dilluns, 26 - ABELEIRA
dimarts, 27 - ALAVEDRA
dimecres, 28 - BARGALLÓ
dijous, 29 - BERENGUER
divendres, 30 - LEY
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La generació d’aquest dèficit s’explica 
per la pèrdua progressiva d’usuaris 
en favor dels autobusos urbans que 
connecten els nuclis de Castellbisbal 
i El Papiol amb les seves respectives 
estacions de rodalies de Renfe (la ma-
joria d’usuaris utilitzen la R4 per des-
plaçar-se a Barcelona). Les dades són 
contundents: mentre la L67 ha perdut 
44 mil viatgers des de 2002 (un 35%), 
el servei del bus urbà de Castellbisbal 
s’ha incrementat en 121 mil viatgers (un 
107%) durant el mateix període.

Obres
El passat 29 d’agost s’han reprès les 
obres d’arranjament del carrer de Baix, 
després de patir un cert endarreriment a 
causa de diverses dificultats en les con-
nexions de l’aigua. A l’ultima setmana 
d’agost s’ha començat a acabar la col-
locació de panots, i també es van iniciar 
les obres d’aixecament del paviment del 
carrer de Dalt, on es farà la mateixa ac-
tuació que al carrer de Baix, amb noves 
canalitzacions d’aigua i el paviment amb 
panots i plataforma única.

Puja l’aigua
La Comunitat Minera Olesana va infor-
mar que en la factura de l’aigua del mes 
de setembre, es començarà a aplicar un 
increment del cànon de l’aigua del 4 % 
aprovat per la Generalitat. El gerent de 
l’entitat, Joan Arévalo va recordar també 
que a la factura d’octubre s’aplicarà una 
pujada del 4.5 % i va lamentar aquests 
increments, ja que, lluny d’anar desti-
nats a la millora de la infraestructura 
de l’Agència Catalana de l’Aigua, només 
serviran per eixugar el deute d’aquest 
ens depenent de la Generalitat, que es 
de 1.300 milions d’euros.
 
Agermanats
El Comitè dels Agermanaments d’Olesa 
informa a tots els ciutadans  i  ciutada-
nes que vulguin participar en el viatge 

d’agermanament a Weingarten/Baden 
(Alemanya), del 13 al 16 d’octubre, 
que poden posar-se en contacte amb 
el Comitè, al telèfon 93 778 7200 (de 9 
a 15 h.), on rebran informació sobre les 
condicions dels desplaçaments.  

Cursos de català
Durant el mes de setembre es torna a 
obrir la inscripció als cursos de català 
per a adults que organitza el Servei de 
Català d’Olesa de Montserrat, que forma 
part del Consorci per a la Normalització 
Lingüística.
El període de matriculació és del 19 al 
27 de setembre, al matí de 10 a 13.30 
h, i a la tarda, dilluns i dimecres, de 
17 a 20 h. Les classes començaran la 

primera setmana d’octubre. Els cursos 
que s’ofereixen, tant per parlar com per 
escriure, corresponen als nivells bàsic, 
elemental, intermedi i de suficiència (els 
antics nivells A, B i C). En acabar el curs 
i assolir el nivell, s’obté un certificat ofi-
cial, vàlid per al món laboral. Per a més 
informació es poden adreçar al Servei 
de Català, que està situat a la planta 
-1 de la Casa de Cultura (c/ Salvador 
Casas, 26).

Nucli Antic
La Junta de Govern local del passat 
26 de juliol va aprovar la convocatò-
ria de concessió de subvencions per 
a la rehabilitació d’habitatges dins del 
Projecte d’intervenció integral del Nucli 
Antic d’Olesa. El període per presentar 
les sol·licituds finalitza el proper 30 
d’octubre.
Les subvencions són del 30 al 50% del 
cost material, honoraris tècnics, llicèn-
cies i taxes corresponents a les obres 
de rehabilitació de façanes, cobertes, 
elements estructurals i instal·lacions 
comunes d’aigua, sanejament, electri-
citat, gas televisió i noves tecnologies, 
sense superar un import màxim per a 
cada actuació. Pots consultar les bases i 
convocatòria a l’apartat Ajuts i subvenci-
ons del web (www.nuclianticolesa.cat) o 
adreçar-te a l’Oficina del Nucli Antic.

Sense urgències
Des del passat divendres 2 de setembre, 
21 ambulatoris es quedaran sense el 
servei d’urgències, per tant ja són 46 els 
ambulatoris catalans que no disposaran 
d’aquest servei a la nit i durant els caps 

de setmana, a partir de les retallades 
ordenades pel govern català.
El Departament de Sanitat va presen-
tar el 15 de juny un Pla d’Ordenació de 
l’atenció urgent de Catalunya en què 96 
centres modificaven el seu horari, dels 
que 46 deixaven d’oferir serveis d’urgèn-
cies, mesura que s’aplica des de juliol en 
25 centres i que es començarà a aplicar 
en altres 21 a partir del setembre.
Des de la Mutua de Terrassa, ens han 
confirmat que el tancament del servei 
d’urgències al CAP d’Olesa seria entre 
les 0 i les 8 h, a partir del mes d’octubre, 
encara que no ens han pogut confirmar 
el dia exacte del començament del tan-
cament del servei.
 
Rambla
El regidor d’Urbanisme, Pere Planas 
ha confirmat que les deficiències en el 
projecte de la segona fase de les obres 
de la Rambla faran retardar l’inici de 
les obres, previstes en el seu moment 
per al proper mes d’octubre. Una de les 
primeres accions del nou equip de go-
vern va ser tirar enrere la licitació de les 
obres, precisament a causa d’aquestes 
mancances en el projecte, principalment 
relatives als preus marcats per a unes 
pilones automàtiques que es preveuen 
instal·lar a diferents cruïlles. El regidor 
va destacar que l’Ajuntament està en 
negociacions per no perdre els diners 
que, ja sigui mitjançant subvenció o 
préstec sense interessos, han d’ajudar 
a finançar l’obra, que té un pressupost 
aproximat de 400.000 euros.

Obres al carrer al Nucli Antic  Foto: 08640
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Els viatgers a Taizé Foto: M.T.A.

Vuitena anada a Taizé
A les sis en punt del matí del dissabte 16 
de juliol vàrem sortir de la Plaça de l’oli 
per emprendre el viatge cap a Taizé per 
vuitena vegada consecutiva. Aquest any 
s’havia programat un itinerari diferent 
dels altres perquè volíem provar d’anar 
en autocar fins a Perpinyà, des d’allà 
en TGV fins a Lyon i acabar el trajecte 
en autocar fins a Taizé, pensant que 
guanyaríem en comoditat durant les 
hores de tren, però realment el tren 
TGV que ens vam trobar no va corres-
pondre a les nostres expectatives. Feta 
la prova, ja se’n trauran les conclusions 
oportunes.
A Taizé vàrem assistir a la Pregària de la 
Llum del dissabte al vespre i a la missa 
del diumenge al mati i, com sempre, 
l’experiència va ser colpidora. Mai és 
igual, perquè nosaltres canviem. És tan 
personal i íntima la vivència d’aquelles 
hores, que la pregària que et surt sem-
pre és diferent. El clima de recolliment 
i de silenci que s’hi respira és difícil de 
trobar en el tràfec de la vida quotidiana, 
però sobretot la nostra disposició per 
gaudir d’aquests moments de comuni-
cació amb Déu fan cada ocasió singular 
i irrepetible.
Acabada la missa del diumenge vam 
tenir una trobada amb un dels germans 
de Taizé, el germà Pere, català que fa 
molts anys que pertany a la Comunitat. 
Ens va parlar amb molta esperança dels 
joves de totes les confessions cristianes 
que acuden a Taizé, sobretot perquè la 
Comunitat confia en la gràcia de l’Espe-
rit. Va explicar amb tanta humilitat  la 
seva obra i com només intentaven donar 
exemple amb la seva pròpia manera de 
viure, que per a tots  va ser un punt de 
reflexió sobre la nostra mirada i el nos-
tre compromís vers la joventut que no 
connecta amb l’Església d’avui.
El paisatge de vinyes i conreus, verd 
i lluent, malgrat un dia ennuvolat que 
només ens va deixar veure el sol a es-
tones curtes, ens va acompanyar fins a 
Tournus, bonica vila turística de la Bour-
gogne, on vam visitar l’Abadia de Saint 
Philibert, mostra del romànic llombard 
(s. XI-XII), molt ben conservada. 
Cada dia vàrem assaborir els plats tí-
pics de la regió, tan rica en carns i vins 
de qualitat, tant en els establiments de 
Cluny i Tournus, com l’últim dia a Lyon 
on vam tenir, a més, abans d’agafar el 
tren, l’agradable sorpresa de gaudir 
d’una vista diferent i desconeguda de 
la ciutat, tot fent una passejada en un 
petit vaixell per els rius que la travessen 
i hi conflueixen, la Saône i el Rhône.
Volem agrair a tots els qui han col-
laborat en l’èxit del viatge, especialment 
al Carles Juaní i a la seva esposa, tota 
la dedicació i cura que hi posen sempre, 
fins als últims detalls, i esperem que 
l’any que ve podrem tornar-hi.
Maria Teresa Aiguadé

25 anys
Quan em van demanar que escrivís 
unes paraules sobre el 25è aniversari 

de l’Esplai Espantaocells de l’Associació 
Prodisminuïts Santa Oliva, em va fer 
il·lusió, perquè unes de les meves debi-
litats d’admiració, són les noies i nois, 
que han passat o estan a l’esplai.
Tot comença quan ara uns 42 anys al 
meu fill Jaume, li diagnostiquen una greu 
paràlisi cerebral. En aquells moments 
a mi i a la Mercè la meva dona ens va 
caure el món a sobre, la creu que en 
llarg de tota la seva vida el meu fill l’es-
perava. Però per més fosca que sigui la 
nit sempre acaba sortint el sol, i aquella 
creu com totes les monedes, també té 
la seva cara, a poc a poc vas assumint 
la realitat. De la creu per dura que sigui 
no és el moment de parlar, però sí de 
la seva cara. T’adones que al teu costat 
hi ha una dona forta, que destrossa els 
genolls, per fer caminar al seu fill. Et vas 
adonant que hi ha altres famílies, que 
tenen el mateix problema o pitjor, això 
fa que t’agrupi i així va néixer l’Associ-
ació Santa Oliva. Si a més tens la sort 
que aquest cotxe que posem en marxa 
té un motor excepcional (la senyora 
Rosa), crec que mai valorarem suficient, 
perquè des de la perspectiva d’ara, tot 
és més fàcil, la societat ja accepta les 
minusvalideses com un fet normalitzat, 
les administracions ja col·laboren, però 
fa 25 anys tot estava per fer. I gràcies 
a l’esforç d’una dona excepcional i dels 
col·laboradors, aquesta associació és el 
que és. Crec que els nostres fills tenen 
la sort de tenir una segona mare.
Dins d’aquesta associació va néixer una 
cosa que va fer que els nostres nens 
gaudissin el que la societat en principi 
no tenia previst, i és que tinguessin un 
local on puguin reunir junt amb uns 
monitors que els fessin jugar i sobre-

tot sentir-se estimats, em refereixo al 
naixement de l’Esplai Espantaocells que 
ara farà els 25 anys. Els que hem tingut 
la sort de veure créixer l’Esplai, com jo 
des del seu principi, ens ve a la memòria 
una sèrie de noms, que per respecte a 
tots els joves que han passat o estan, 
no nomenaré ja que crec que tots, en 
major o menor grau, han aportat el seu 
granet del seu temps i dedicació perquè 
els nostres fills tinguessin i tenen unes 
hores de felicitat. Quan algunes vegades 
en discussions sento dir que el món i 
especialment els joves han perdut els 
valors i caminem a una societat insen-
sible i que tot val, jo sempre replico que 
mentre hi hagi joves que dediquin part 
del seu temps lliure, per donar suport 
i companyia als nens i adults minusvà-
lids, aquesta societat no està perduda, 
però sí que està en deute amb ells. Jo 
personalment en jornades de convivèn-
cia he estat testimoni de la seva tasca i 
recordo les rialles i també alguns plors 
de felicitat dels nostres fills.
És per a mi, i em atribueixo la represen-
tació de tots els components de l’Associ-
ació, un plaer amb aquestes línies poder 
felicitar tots els components de l’Esplai 
pels 25 anys, donar-los les gràcies. No-
més espero que déu i la societat, se’ls 
torni amb escreix tots els moments de 
felicitat que han donat als nostres fills.
Finalment als nous pares, que els ha 
tocat a la ruleta de la vida, la creu de 
tenir un fill minusvàlid, que recordin 
que la creu també té cara, i que hi ha 
altres pares amb els mateixos proble-
mes i que agrupats tot és més fàcil. I 
sobretot coneixeran una joventut que 
farà que els seus fills envoltats amb els 
seus companys se sentin més alegres 

i contents. I emplaço algun d’ells, que 
quan l’Esplai compleixi 50 anys, pugui 
reflexionar i brindar com jo espero fer-
ho a hora per a la llarga vida al Esplai 
Espantaocells.
Jaume Biarnés Font

Aigües
Aigües Ter Llobregat va ser creada pel 
govern de CiU el 1991 amb la finalitat 
de donar directament el servei públic 
de potabilització i d’abastament d’aigua 
a poblacions a través de la Xarxa Ter-
Llobregat, mantenint en tot moment la 
titularitat pública de la Generalitat sobre 
la seva gestió i explotació. 
Des d’aquell moment, ATLL ha connectat 
69 nous municipis a la xarxa, fins a su-
mar-ne un total de 118 (una població to-
tal de més de 4,5 milions de persones); 
amb una millora notable de la garantia i 
qualitat del seu abastament d’aigua.
Però, l’ampliació de la xarxa Ter-
Llobregat, com tota inversió en infraes-
tructures, s’ha de fer calculant que s’ha 
de pagar, i per tant, únicament  s’hauria 
de realitzar, si es disposa dels mitjans 
econòmics per a fer-ho. És aquí on hi 
ha els motius que han portat a ATLL a 
la situació econòmica actual. 
Cal que se sàpiga que ATLL, s’ha vist 
abocada a la situació  econòmica en que 
es troba, degut a que durant els últims 
anys, el Govern de la Generalitat, sense 
distinció de colors, ha traspassat a ATLL 
la responsabilitat i el cost d’infraestruc-
tures d’interès general sense preveure 
cap mecanisme que li permetés re-
cuperar, progressivament, la inversió 
feta. Ara, amb el dèficit ja generat per 
la manca de previsió dels seus gestors, 
que són els principals responsables de 
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que haguem arribat fins aquí, ens volen 
fer creure que la solució al problema, 
que ells mateixos han creat, és l’ano-
menada “Llei Òmnibus”, llei amb la que 
ATLL desapareix. 
Amb aquesta llei es vol obrir la porta 
a la participació de capital privat en la 
gestió, fins ara pública, de l’aigua.
L’aigua és un recurs natural vital per a 
qualsevol societat i encara més en la 
nostra amb el seu clima mediterrani i 
les seves periòdiques sequeres. El seu 
control atorga al seu titular una quota 
de poder molt important. 
No volem que ATLL desaparegui, volem 
una gestió del servei d’abastament 
d’aigua públic, en què el seu objectiu 
no sigui l’obtenció del màxim guany 
econòmic en el mínim temps possible, 
sino la prestació del servei amb criteris 
d’igualtat, solidaritat i eficiència i en la 
que el seu control estigui en mans de la 
ciutadania.
El col·lectiu de treballadors d’Aigües Ter 
Llobregat

Per un lloc de treball
Escric aquesta carta en relació al procés 
selectiu que es va realitzar el  passat 
30 de juny per a un lloc de treball de 
conserge a la Regidoria de Cultura, i 
informar i denunciar una sèrie, del que 
jo crec, irregularitats o si més no, injus-
tícies en aquest procés selectiu.
1) Taxa reguladora de drets d’exàmen: 
12,20€:
Crec que aquesta taxa és completament 
abusiva, injusta i classista.
Un dels requisits per poder presentar-se 
a aquest procés era trobar-se en situació 
d’atur. Fer pagar a algú, que es troba en 
aquesta lamentable situació, una taxa 
com aquesta, és un abús moralment 
injustificable per part del consistori. Si 
el que preteníeu era reduir el nombre 
de persones que podien optar a aquesta 
plaça, crec que hi han altres maneres 
més ètiques de  fer-ho.
2) Contingut específic de l’exàmen 
escrit
Consistirà a respondre per escrit, en el 
termini màxim d’una hora, un qüestio-
nari de 40 preguntes alternatives, rela-
cionades amb les tasques i funcions del 
lloc de treball a cobrir. No sé a què es 
dediquen la resta de conserges d’altres 
ajuntaments, però a Olesa una de les 
tasques específiques d’aquest lloc de 
treball, des del punt de vista del tribunal, 
és respondre sense calculadora, equa-
cions i càlculs fraccionats de quantitats 
estúpides i mai relacionades amb cap 
problema quotidià, ni de la vida ni del 
lloc de treball; és una mica  vergonyós 
perquè fins i tot el resultat d’una de les 
preguntes estava malament.
Una altra de les funcions especifiques 
del lloc de treball de subaltern a l’Ajun-
tament d’Olesa, és tenir la capacitat de 
resoldre problemes de sèries lògiques 
numèriques estil “sudoku”.
Per últim, després de ser imprescindible 
per a optar a aquest lloc de treball el 
títol de català nivell B, que també sigui 

imprescindible formar part de la Real 
Academia de la Lengua Castellana , i 
poder resoldre dubtes ortogràfics de 
paraules obsoletes i en desús.
S’entén, després de llegir les bases 
d’aquesta convocatòria, que les pregun-
tes del formulari haurien d’haver estat, 
en tot cas, sobre funcions específiques 
del cos de subalterns, o sigui, control 
i manteniment de les instal·lacions, 
atenció a l’usuari, coneiximents sobre 
equipaments, etc... Però al final resulta, 
que més del  70% de les preguntes no 
tenien res a veure amb les tasques ni 
funcions d’aquest lloc de treball. Com ja 
he dit abans, trobo que hi ha maneres 
més ètiques de reduir el nombre de 
persones.
3) Tribunal
A les bases del procés selectiu, apareixia 
explícitament amb noms i cognoms, el 
nombre de membres del tribunal de la 
convocatòria i els seus substituts. Però 
en el moment del procés selectiu un dels 
membres del tribunal no va assistir, ni ell 
ni la seva substituta, reduint el nombre 
de membres a quatre.
El membre del tribunal que no va com-
parèixer era el delegat dels treballadors,  
membre clau per al bon desenvolupa-
ment del procés. En cap cas es va in-
formar ni justificar la falta d’assistència 
d’un dels membres d’aquest tribunal i les 
proves van continuar endavant.
Si explícitament i amb antelació, es 
forma un tribunal amb cinc membres 
i cada un dels cinc tenen una funció, si 
falta algú, la validesa d’aquest tribunal 
es perd i també fa suscitar dubtes so-
bre la intencionalitat d’aquesta absència 
injustificada. Crec que el mínim era in-
formar a la gent que optàvem a aquest 
lloc de treball.
4) Entrevista curricular
No vaig entendre de què tractava l’en-
trevista curricular, ja que no em van 
preguntar res sobre el meu currículum, 
però crec personalment que l’únic que 
van tenir en  compte era una visió estè-
tica de la persona i poc objectiva de les 
capacitats i de les tasques ja desenvo-
lupades i justificades.
Per això demano: 
1) Torneu els 12,20 € a les persones 
que es van presentar a aquest procés 
selectiu; 2) Que elimineu aquesta taxa 
abusiva i injusta; 3) Que quan es con-
voqui un procés selectiu d’aquest caire, 
s’especifiqui clarament el temari a re-
soldre i que totes les preguntes i proves 
es limitin a aquest temari; 4) Que es 
tinguin en compte les feines realitzades 
i demostrades de les persones que op-
ten a aquestes places; 5) Cal que quan 
es convoqui un tribunal per un procés 
selectiu sigui just i imparcial, i que els 
seus membres siguin responsables; 
6) Que s’invalidi la convocatòria en 
cas d’absència d’un o més membres 
del tribunal, i que es puguin sancionar 
aquestes absències; 7) Controlar les afi-
nitats i amiguismes entre els membres 
del tribunal i les persones que opten a 
la plaça; 8) Que es revisin totes les con-

tractacions a dit per caràcter d’urgència 
realitzades per equips de govern anteri-
ors i que es tornin a publicitar aquestes 
places. Atentament, 
David Abellán Sastre

Agraïment
Una vez más quiero agradecer a los Ser-
vicios Sociales del Ayuntamiento por la 
buena labor que realizan ya que este 
año, gracias a todos ellos, ha sido posi-
ble que muchos niños y niñas de Olesa 
puedan disfrutar de la EEM d’estiu, al 
haberles concedido una beca. Gracias a 
los monitores de natación, tiro al arco, 
bàsquet, fútbol, patinaje y atletismo y 
a Ana, Elisabet, Maria y todos los que 
están detrás de este departamento para 
hacer posible devolverle a muchos niños 
una sonrisa.
AJS

Agraïment II
El passat dissabte dia 2 de juliol a les 
10.31 hores i degut a la pèrdua de cons-
ciència del meu pare durant uns minuts, 
vem haver de trucar a la Policia Munici-
pal d’Olesa per demanar-los el seu ajut 
i que ens avisessin a una ambulància 
del servei 112. La Policia Municipal es 
va presentar a casa dels meus pares al 
poc d’haver trucat per telèfon i demanar 
el seu ajut i van estar per nosaltres en 
tot moment, i al cap de pocs minuts es 
va presentar una ambulància del servei 
112 que igualment ens van prestar un 
excel·lent servei. Només volíem agrair 
tan als uns com als altres la celeritat en 
l’actuació, el servei que ens van donar 
i el tracte rebut. El meu pare va ser 
traslladat a urgències de l’hospital de 
Martorell on a les 17.55 hores afortu-
nadament va ser donat d’alta. 
LLuís Vergés Buenaventura

Escola bressol
Som un grup de pares i mares veïns 
d’Olesa que hem pogut ser usuaris 
de l’Escola Bressol La Baldufa amb 
els nostres primers fills, els quals en 
aquest curs 2010-2011 han format part 
d’un dels 3 grups de P-2 que hi havia. A 
més hem tingut la fortuna de tornar a 
ser pares en aquest any 2011. Però ara 
ens trobem en la situació que degut a 
que els nostres fills no són nascuts/des 
abans del 12 de maig de 2011 i per tant, 
no hauran complert 16 setmanes el dia 
1 de setembre de 2011, no hem pogut 
exercir el dret de matricular-los a les es-
coles bressols municipals de la població, 
amb els punts de barem que teníem per 
haver germans escolaritzats al centre. 
En aquesta situació, la única esperança 
que ens queda és esperar que complei-
xin les 16 setmanes de vida i tenir la sort 
que hi hagin vacants en aquell moment 
a les escoles bressols municipals. Tan-
mateix, ens informen que l’Ajuntament 
d’Olesa ha decidit que pel proper curs 
2011-2012, tancarà una de les dues 
aules de nadons (infants nascuts l’any 
2011) de l’Escola Bressol La Baldufa amb 
el missatge que no hi ha prou demanda 

del servei ofertat. L’Escola Bressol La 
Baldufa està dissenyada per tenir dos 
grups de nadons (P-0) amb una ràtio de 
8 infants per cada un dels grups. A data 
d’avui s’han matriculat en aquest curs 
un total de 9 nadons, i l’Ajuntament ha 
decidit en primera instància augmentar 
la ràtio per sobre del límit establert pel 
Decret 282/2006 de la Generalitat de 
Catalunya que regula el primer cicle de 
l’Educació Infantil. Per aquests motius, 
ens vam organitzar aquestes dues famí-
lies i vam demanar audiència a l’Ajunta-
ment de Olesa de Montserrat amb l’Il-
lustríssim Sr. Alcalde de la localitat D. 
Salvador Prat i Asensio. Ens van concedir 
audiència el passat divendres 22 de juliol 
de 2011, i a la reunió vam poder fer par-
tícip al Sr. Alcalde de la nostra situació i 
el neguit que ens provocava la mateixa, 
degut a la incertesa de no saber si po-
dríem, arribada la data, poder inscriure 
els nostres fills/es a l’Escola Bressol Mu-
nicipal “La Baldufa” degut al tancament 
abans citat. La resposta del Sr. Alcalde 
va ser en tot moment la resposta d’un 
portaveu proper al poble, aportant idees 
i acostant punts de vista que poguessin 
mirar de resoldre la problemàtica de la 
qual l’hi havíem fet partícip. I també va 
intentar en tot moment no agreujar la 
situació econòmica de la localitat sent 
fidels als pressupostos aprovats o que 
esdevindran aprovats per aquest any 
2012. La resolució va ser la següent: 
“L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, i 
en el seu nom, l’Il·lustríssim Sr. Alcalde, 
es va comprometre a mantenir oberta la 
segona aula de nadons (P-0) a la Escola 
Bressol Municipal “La Baldufa” sempre 
i quan hi haguessin inscrites abans del 
31 d’octubre de 2011, un mínim de 6 
famílies veïnes de la localitat d’Olesa de 
Montserrat. Aquestes famílies disposa-
ran de la flexibilitat de disposar d’una 
aula pels seus fills/es i no fer efectiva 
aquesta plaça fins el gener del 2011”. És 
per aquest motiu, que volem fer extensi-
ble aquest missatge a tots els ciutadans 
i ciutadanes del municipi, per tal que 
arribi a totes les famílies Olesanes, per 
tal que aquelles famílies que us trobeu 
en una situació d’aquest tipus pugueu 
adreçar-vos a l’Escola Bressol Municipal 
“La Baldufa” per tal d’unir-vos a aquest 
grup i poder disposar dels serveis muni-
cipals i poder iniciar l’escolarització dels 
nostres fills i filles. Atentament,
El grup de famílies afectades

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
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Va passar

 Foto: 08640

Consellers comarcals
El passat 22 de juliol els regidors 
Francesc Rosa Gutiérrez, (Bloc Olesà-
EUiA-Entesa) i Jordi Manfredi (PP) han 
pres possessió del càrrec de consellers 
comarcals en l’acte de constitució del 
nou Consell Comarcal del Baix Llobregat. 
Francesc Rosa, que s’ha estrenat en 
aquest mandat com a Regidor a l’Ajun-
tament d’Olesa, formarà part del nou 
govern del Consell Comarcal format per 
PSC, CiU, ICV-EUiA-EPM i ERC mentre 
que el regidor olesà del PP, Jordi Manfre-
di, es serà conseller a l’oposició.
El Plenari del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, que en aquest mandat serà 
presidit per l’alcalde de Gava, el soci-
alista Joaquim Balcera, el conformen 
un total de 39 consellers i conselleres  
distribuïts de la següent manera: PSC-
CPM: 14 escons, CiU: 8 escons, ICV-
EUiA-EPM: 7 escons, PP: 6 escons, ERC 
- AM: 3 escons i PxC: 1 escó.

Detinguts
Els Mossos d’Esquadra han detingut 
Amador M. S, de 50 anys, i Juan José 
R. R, de 53 anys, tots dos, de naciona-
litat espanyola i veïns d’Esparreguera, 
com a presumptes autors d’un robatori 
amb violència i intimidació, detenció il-
legal i robatori i furt d’ús de vehicle a 
Olesa, el passat 20 de juny. Els fets van 
succeir, quan la víctima, un recaptador 
de màquines escurabutxaques, acabava 
d’arribar a la seva seu central per des-
carregar la recaptació i dues persones 
amb la cara tapada amb una mitja i una 
gorra el van assaltar.
Els dos atracadors van perpetrar el 
robatori, amenaçant i immobilitzant 
al conductor del vehicle, que sorprès, 
no va poder ni baixar de la furgoneta i 

que va ser lligat  amb una corda a l’in-
terior de l’establiment. Posteriorment, 
el van traslladar i introduir a l’interior 
del maleter d’un vehicle. Un dels autors 
portava una arma de foc curta de petites 
dimensions. Els lladres es van endur la 
furgoneta del recaptador amb tota la 
recaptació, un total de 7.000 euros.
Les investigacions van donar com a re-
sultat la identificació de dos dels autors 
dels fets, la recuperació de la furgoneta 
sostreta, que portava unes plaques de 
matrícula d’un altre vehicle, la recupe-
ració de l’arma utilitzada que va resultar 
ser una arma simulada.
Els Mossos van poder detenir a dos 
dels autors de l’atracament i estant 
investigant la possible participació en 
l’atracament d’una tercera persona. Els 
dos detinguts, són persones amb diver-
sos antecedents per fets similars, i a un 
d’ells, se’l va detenir en el seu domicili, 
després de realitzar una entrada i per-
quisició judicial en el seu domicili amb 
el suport dels mossos del Grup Espe-
cial d’Intervenció (GEI). Els agents de 
la investigació de Martorell van poder 
recuperar roba que un dels atracadors 
va utilitzar el dia de l’atracament, una 
placa de Guàrdia Civil i unes manilles 
policials.
Els detinguts van passar a disposició ju-
dicial i el Jutge en funcions de Guàrdia 
els va deixar en llibertat amb càrrecs.

Centre cívic
El president de l’Associació de Veïns de 
la Rambla-Eixample, José Serrano ha re-
clamat la necessitat de la creació d’un 
centre cívic al barri que es podria ubicar 
a l’antic edifici de l’escorxador. Tot i que 
Serrano és conscient que aquest espai, 
en el seu moment, es va plantejar com 

a futur casal de joves, també creu que 
seria important destinar l’edifici a acollir 
un centre cívic que, a banda de tenir 
espais per als joves, també en tingui per 
a la gent gran de la zona. La consecució 
de les obres de la segona fase de millora 
de la Rambla i la millora de la seguretat 
en aquest espai són altres de les re-
clamacions del president veïnal, que ha 
destacat la bona predisposició del nou 
equip de govern de cara a solucionar les 
mancances dels barris.

Incendis
Dos incendis considerables es van pro-
duir aquest estiu a la vila. En primer lloc, 
a una zona no urbanitzada del Collet de 
Sant Joan, que uneix la riera de Can Car-
reras i el parc del Collet, es van cremar 
8.000 metres quadrats de matoll baix. 
Cap allà es van traslladat quatre dotaci-
ons dels bombers de la Generalitat, tres 
dels grups d’ADF i una de la policia local. 
En cosa d’una hora i mitja l’incendi ha 
estat del tot controlat.
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Per altra banda, un altre incendi es va 
declarar a la urbanització Ribes Blaves, 
precisament entre el camí del Sol i el 
camí Principal, fins a on es van desplaçar 
també quatre dotacions dels Bombers de 
la Generalitat, així com les ADF d’Olesa, 
Esparreguera i Viladecavalls, i patrulles 
dels Mossos d’Esquadra, la Policia Local 
i una ambulància del SEM.
En total, i segons fonts de la Policia Local 
d’Olesa, es van cremar uns 2600 me-
tres quadrats de pins i matolls, incendi 
que va quedar extingit en tres quarts 
d’hora.

Nou horari
Finalment, el passat mes de juliol, la 
Generalitat va fixar el nou horari per 
a les escoles públiques d’Olesa, l’ano-
menat “horari marc”: de 9 a 12.30 i 
de 15 a 16.30 h, contràriament al que 
defensaven les AMPAS, que no es faci 
efectiva la supressió de la sisena hora 
de primària.
Aquest canvi a l’horari escolar a les es-
coles públiques olesanes, també podria 
afectar l’organització de les activitats 
extraescolars d'algunes escoles, ja que 
fins ara les activitats començaven a les 
17 h, i ara s’haurien d’avançar mitja 
hora. 
Per la seva banda, al ple municipal de 
juliol, la moció referent al rebuig per 
l’eliminació de la sisena hora de primària 
no va aconseguir la unanimitat. La pro-
posta, presentada en conjunt per Bloc 
Olesà, PSC, Plataforma per Catalunya, 
Entesa dels Olesans i ERC, no va acon-
seguir el suport de CiU, que hi va votar 
en contra, ni del PP, que s’hi va abstenir. 
La proposta s’adhereix a la moció apro-
vada pel Parlament de Catalunya instant 
el govern de la Generalitat a mantenir 

l’actual horari escolar de sis hores, i que 
per a la realització d’aquesta sisena hora 
es mantinguin els recursos actuals de 
dotació econòmica i de personal. 

CAP ocupat
La nit del passat 29 de juliol, una tren-
tena de membres de la Plataforma per 
la Justícia Social d’Olesa va ocupar les 
urgències del CAP olesà, després de la 
manifestació contra les retallades al CAP 
i la supressió del servei d’urgències les 
nits i el cap de setmana que ha plantejat 
la Generalitat.
Els membres de la plataforma van re-
bre la inesperada visita de l’economista 
Arcadi Oliveres, que va donar suport als 
manifestants i va improvisar una xerra-
da sobre les causes que han provocat 
aquesta crisi econòmica.
Cap a les 7 del vespre del divendres 29 
va començar la manifestació amb una 
concentració de gairebé 800 persones 
que van mostrar el seu rebuig a les re-
tallades en sanitat i a la supressió del 
servei d’urgències a les nits i els caps de 
setmana al CAP local. La manifestació va 
marxar per diferents carrers, amb pan-
cartes, cartells i variades consignes.
Després de llegir un comunicat infor-
matiu a tota la població, la Plataforma 
va convidar als manifestants a entrar a 
l’ambulatori i ocupar l’espai d’urgències 
durant la nit com a mesura de protesta. 
Van ser molts els olesans i olesanes que 
van entrar al CAP, fins a les vuit de la 
tarda, moment que es van tancar les 
portes. A aquesta hora es va obrir el 
servei d’urgències i fins allà es van di-
rigir un grup de convocants i ciutadans 
disposats a passar la nit. Per tal de no 
col·lapsar l’espai que hi ha a urgències 
de l’ambulatori, bona part dels manifes-

tants van quedar-se a les portes del CAP, 
donant suport als que es van quedar 
tancats a urgències. Dissabte al matí els 
manifestants van decidir acabar amb la 
protesta i deixar les instal·lacions, amb 
total normalitat i sense cap incident.
Al mateix temps de la manifestació, 
l’alcalde Salvador Prat va convocar una 
reunió urgent amb una onzena d’alcaldes 
del Baix Llobregat, per tal de valorar 
la situació concreta de cada municipi i 
la manera en que les retallades estava 
afectant a les diferents poblacions.
A la trobada es va remarcar que els 
principals afectats per aquesta política 
de retallades seran els ciutadans i que 
en aquest sentit, s’ha de convocar una 
reunió amb el Consell Territorial de Sa-
lut, la Generalitat i tots els municipis del 
Baix Llobregat, a partir de que els alcal-
des presents a la reunió van mostrar la 

seva preocupació per la saturació del 
servei que provocaran les retallades a 
l’Hospital comarcal de Martorell.

Reivindicacions
La presidenta de l’Associació de veïns 
del Collet de Sant Joan, Maria Àngels 
Gotsens va reclamar tants als seus veïns 
com al nou equip de govern, millores en 
el trànsit per preservar la seguretat dels 
infants i una major consciencia cívica 
per tal de garantir la convivència i la 
netedat al barri. Gotsens va plantejar 
una ordenació del trànsit més acurada, 
que es prioritzin els carrers d’una única 
direcció, que es pintin més passos de 
vianants en tot el perímetre del barri 
i que es treballi més per preservar la 
neteja dels parcs i dels carrers d’aquest 
barri tradicional olesà. 08640
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L’agenda del setembre
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Fins al diumenge 11
Exposició dels diferents tallers realitzats per Ariadna durant el curs passat. 
A la Fundació Agrícola Olesana.

Fins al dimarts 20
Exposició “100 anys d’en Massagran”. Mostra cedida pel Servei de Bibli-
oteques de la Diputació de Barcelona per commemorar els 100 anys de 
l’entranyable llargarut Massagran. A la Biblioteca.

Dijous 8
El documental del mes: “La revolución dels saris roses”. A les 17 i a les 20 
h, a la Casa de Cultura.

Divendres 9
Concurs de fotografia/dibuix/pintura adreçat a joves d’entre 15 i 30 anys 
“Com veus l’11 de setembre?”. A les 19 h, a Cal Mané. Organització: Regi-
doria de Joventut.

Inaguració del Casal Independentista i popular d’Olesa. Xerrada, presentació 
i pica pica. A les 20 h, al carrer Església, 51. Organització: CAL Olesa.

Dissabte 10
Concert líric de Jonaina Salvador, acompanyada al piano per Pau Damià 
Riera. A les 19 h, a la Casa de Cultura.

Sopar popular al Casal Independentista. Organització: CAL Olesa.

Ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. A les 22 h, al Parc Municipal. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Marxa de torxes per la independència i homenatge als defensors de la terra. 
A les 23 h, al Casal Independentista. Organització: CAL Olesa.

Diumenge 11
25ª Fira de jocs de la Xarxa. A les 17.30 h, al Parc Municipal. Organització: 
La Xarxa d’Olesa.

Jocs per la convivència. A la tarda, al Parc Municipal. Organització: Projecte 
Rèmix per la convivència.

Acte institucional de l’11 de Setembre. Cantada d’havaneres amb el grup 
Mar i Vent. Rom cremat. A les 19 h, a la plaça Fèlix Figueras i Aragay. Or-
ganització: Ajuntament.

Dijous 15
Inauguració de l’exposició de l’Agrupació d’aquarel·listes de Girona. A la Casa 
de Cultura, fins al 2 d’octubre.

Divendres 16
Hora del conte: “Les disfresses encontades”, amb Sandra Rossi. A les 18 
h, a la Biblioteca.

Musical “Oliver Twist”. A les 21.30 h, al teatre El Casal. Organització: Escola 
Municipal de Música i AMPA Contrapunt.

Dissabte 17
Musical “Oliver Twist”. A les 21.30 h, al teatre El Casal. Organització: Escola 
Municipal de Música i AMPA Contrapunt.

Diumenge 18
Xerrada a càrrec de l’Arcadi Oliveres. A les 19 h, davant l’Ajuntament. Or-
ganització: Asamblea Justicia Social.

Tradicional paella de l’Associació Ariadna. A les 14 h, a l’UEC.

Musical “Oliver Twist”. A les 19 h, al teatre El Casal. Organització: Escola 
Municipal de Música i AMPA Contrapunt.

Dilluns 19
DiverJocs per la convivència. A les 11 h, al Parc de l’Estatut. Organització: 
Projecte Remix per la convivència.

Inauguració dels cursos de sardanes per a adults. A les 20.30 h, a l’UEC. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimarts 20
Diàleg d’art: “Montserrat, un paradís pictòric”, a càrrec de l’aquarel·lista 
Manel Plana. A les 19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Escola d’Arts 
i Oficis.

Dijous 22
Inauguració dels cursos de sardanes per a nens. A les 17.30 h, a l’UEC. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Divendres 23
Club de lectura general: “Expiació” d’Ian McEwan. A les 18.30 h, a la Bibli-
oteca.

Dissabte 24
Xerrada sobre “Problemes d’esquena després de l’intervenció de càncer 
de mama”, a càrrec del fisioterapeuta Albert López Meseguer. A Ariadna, 
c/Metge Carreras, 80, entresol, 3ª.

Tarda d’esport jove. A les 17 h, a la pista del Poble Sec. Organització: Pro-
jecte Remix per la convivència.

Diumenge 25
DiverJocs per la convivència. A les 11 h, al Parc del Poble Sec. Organització: 
Projecte Remix per la convivència.

Paella popular. A les 13 h, al Casc Antic. Organització: AA.VV. Casc 
Antic.XXVII 

Concurs de teatre amateur Vila d’Olesa. Grup Manies i Cabòries del Centre 
Cultural de Sants (Barcelona) amb l’obra “Boeing-Boeing” de Marc Camoletti. 
A les 18 h, a l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Cinema infantil: “Astèrix i els víkings”. A les 17.30 h, al teatre El Casal.

Cinema d’autor: “L’escriptor”. A les 19.30 h, al teatre El Casal.

Dilluns 26
Cinema infantil. A les 17 h, al teatre El Casal.

Cinema d’autor. A les 19.30 h, al teatre El Casal.

Dimecres 28
Nits d’Òpera al Casal, amb “Faust”, de Charles Gounod, retransmissió en 
directe des de la Royal Opera House (Londres). A les 20 h, al teatre El Casal. 
Organització: teatre El Casal.

Dijous 29
6ª Mostra Butaka de Teatre Jove. Instituts al teatre: “Groc Molière”, amb 
alumnes de l’IES Daniel Blanxart. Al matí i a les 22 h, al teatre El Casal. 
Organització: Butaka Teatre Jove Olesa i el Casal d’Olesa.

Divendres 30
Marxa popular contra les retallades sanitàries a Olesa. A les 19 h, davant 
l’Ajuntament. Organització: Asamblea Justicia Social.

6ª Mostra Butaka de Teatre Jove. Clown, amb Patrik Cottet-Moine, de la 
Compagnie des Zèbres. A les 22 h, al teatre La Passió. Organització: Butaka 
Teatre Jove Olesa i el Casal d’Olesa.
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Guaita!
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Quan algú va dir que hi ha imatges que valen 
més que mil paraules, tenia raó. Molta raó. 
Aquesta paperera del barri de Els Closos 
va mantenir amb fermesa i impedint que 
la gent la utilitzi com correspon, a aquesta 
bossa d’escombraries, durant tres dies. A 
qui la va deixar allà no li va importar que la 
paperera compleixi la seva finalitat, almenys 
durant aquests dies. Finalment, algú va tenir 
la bona idea de portar-la fins el contenidor 
corresponent.
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Empreses i serveis
Nova botiga-taller de 
manualitats
“El PlanB de Ana Sanz”, és l’original nom 
d’una botiga-taller a Olesa. Es va inau-
gurar a finals d’agost i tenen tot tipus 
de materials i eines per scrapbooking, 
que és l’art de personalitzar les teves 
fotos i records, patchwork, treballs amb 
feltre i manualitats en general. Trobaràs 
roba de patchwork, papers decorats, kits 
diversos, cintes, flors, segells, pintures 
acríliques, coles, feltre, eines i diferents 
materials per les teves creacions. Tam-
bé us ofereixen un calendari de tallers 
i propostes relacionades amb les arts 
creatives. Per a més informació, està al 
carrer Jacint Verdaguer, 32A, el telèfon 
és el 93 775 9326 i el mail és elplanbde
anasanz@hotmail.com

Nou servei
L’Associació Prodisminuïts Santa Oliva 
posa a disposició de la comunitat el 
“Programa de suport familiar”, un nou 
servei per a les persones amb disca-
pacitat i els seus familiars d’Olesa i els 
seus voltants.
En aquest nou espai d’atenció, a càrrec 
de la psicòloga de l’associació Mònica 

La columna de l'Ivan

Hernàndez, les famílies troben un clima 
de confiança, se sentin escoltades i en-
teses, i cobren les necessitats d’orienta-
ció i ajuda en l’àmbit personal i familiar, 
afavorint l’entorn i la qualitat de vida de 
les persones amb discapacitat.
El programa ofereix tres serveis: atenció 
psicològica individual; grups de forma-
ció, amb informació sobre discapacitat, 
serveis, recursos i altres temes d’inte-
rès personal, i grups d’autoajuda, on 
es brinda recolzament emocional, es 
comparteixen experiències i es troben 
solucions.
Aquets serveis estan oberts a tots el que 
hi vulguin participar. Si no son socis de 
l’entitat s’han de posar en contacte amb 
l’associació al telèfon: 93 778 3060.

Tot dolç
Neix amb molta il·lusió i dolçor una nova 
botiga de llaminadures i regals al centre 
del poble. Es tracta de “Tot dolç” on hi 
podeu trobar tota mena de detalls per 
a regalar i celebrar festes d’aniversari, 
comunions i bateigs. Al carrer Anselm 
Clavé, 158 i en horari comercial, us es-
peren per oferir-vos el millor servei. El 
telèfon és el 659 197 846.

Actuacions
De l’escola de dansa 113, la destacada 
ballarina Tamar Vela continua amb la 
gira per Espanya de “40 el musical”, 
mentre que Chanel Terrero estrena a 
l’octubre, a Madrid, “El rey León”, amb 
una impressionant posada en escena. 
Per altra banda, Biel Montoro es prepara 
per rodar la minisèrie per televisió “Olor 
de Colònia” i Marc Duxans continua ro-
dant la sèrie “La Riera” (TV3).

Exposició
El passat mes de juny, els artistes Marta 
Reche i Nacho Martínez van exposar les 
seves obres al carrer Alfons Sala en una 
exposició d’artistes joves organitzada 
per la Regidoria de Joventut. 
Marta enfoca la seva obra a treballs 
d’autor i  en fotografia de moda i pu-
blicitat, mentre que Nacho treballa en 
el món de la moda i la publicitat i el 
retrat. Podeu trobar més informació a 
www.respiradisseny.es (Marta) i www.na
chomartinezphotoart.com (Nacho).

Inauguració
El proper 10 de setembre obrirà ofi-
cialment les seves portes l’Institut de 
teràpies holístiques, un centre que ajuda 
a diagnosticar i tractar els desequilibris 
propis del sistema locomotor, bioquímic, 
emocional i energètic de la persona, a 

càrrec d’un equip de professionals sa-
nitaris col·legiats que apliquen un ampli 
directori de teràpies holístiques.
L’institut és a la Plaça Catalunya, 
24, 1r 3ª, tel: 633 820 119, a/e: 
ith@fisioterapeutes.org.

L’origen del mal que ens rau
Una vegada algú em va dir que per a solucionar un problema s’ha d’anar a 
l’arrel de tot. Només tallant el problema d’origen es pot arreglar el demés. 
Normalment quan tenim una mica de febre ens prenem un paracetamol i 
se’ns passa. La realitat es que l’única cosa que fem amb això es pal·liar els 
símptomes per no veure’n les causes. L’immensa majoria de les vegades 
nosaltres pal·liem els símptomes i el nostre cos lluita contra la causa. La 
sinergia fa que ens en sortim, tant mateix una de cada mil o potser una de 
cada cent mil vegades que curem la febre no ens adonem que la malaltia 
se’ns menja i quan anem al metge ja es tard.
Aprofitant que no hi ha diners per anar de vacances i que l’estiu aquí es fa 
llarg, he fet un pensament, hores de meditació han donat el seu fruit. He 
arribat al gran per què. Utilitzant tècniques SCRA de solució de problemes, 
fonaments d’Ishikawa i aplicant fòrmules tant curioses i estranyes que gai-
rebé semblen inventades, he descobert que l’origen de la crisi es remunta a 
l’època dels babilonis quan, tot i conèixer l’existència de tretze cases astrals, 
només en van voler utilitzar dotze i és clar, això va conduir a una confusió 
de proporcions titàniques.
Jo, que soc un pelacanyes, llegeixo cada dia l’horòscop del diari i tot i que 
mai ho reconeixeré en públic, actuo en concordança amb el que he llegit. 
Tant és així que els dies en que posa que no se’m aconsella viatjar, miro de 
bellugar-me més aviat poc. Ara, el dia que em diu que triomfaré en amors, 
em miro de dalt a baix totes les dones maques somrient amb elegància i un, 
amagant discretament la panxa.
Aquí és l’error. Porto tota la vida llegint un horòscop que no era el meu. 
Aquesta és la raó de que per molt que em digués al diari que anava a ser 
afortunat, mai em tocava res ni ningú.
Qui ens diu que els germans Leman (Leman brothers) no feien el mateix 
amb els horòscops del Financial Times?
Jo ja m’ho imagino - Cranc: és un bon moment per a invertir en el sector 
immobiliari. Faràs grans riqueses amb la construcció.
Qui li anava a dir al germà Leman que realment no era un Cranc si no que era 
un Lléo? I és clar, quan llegia l’apartat dels Lleó se’n reia mentre pensava que 
en el seu arxienemic de la banca ètica. Lleó: no és un bon per a fer negocis. 
És moment de ser cautelós i no estirar més el braç que la màniga.
I pensar que en Leopoldo Abadia creu que la crisi es va originar per l’avarícia 
d’uns pocs al concedir crèdits Ninja. Amic Leopoldo, tants anys d’estudis per 
a no fixar-te en la veritat més evident. L’oracle que miràvem per a orientar 
la nostra vida estava desenfocat.
Ara que ja hem descobert el real origen de la crisi, només queden per fer 
dues accions. En primer lloc, començar a llegir l’horòscop correcte; d’aquesta 
manera començarem a caminar pel bon camí. La segona és una mica més 
complexa i passa per solucionar el desgavell en el que ens han ficat polítics, 
corruptes, mafiosos i especuladors. De vegades no es sap on acaba l’un i 
on comença l’altre.
Ara que penso. Potser sí que haurem de parlar amb en Leopoldo per que ens 
ensenyi a solucionar el merder que ja tenim. Fins a les hores. Resistència i 
ni un pas enrere en els nostres drets.
“Balança (però només els que abans érem escorpins) Aquest serà un mes 
de plenitud, sortireu de la crisi i sereu molt afortunats tant en l’amor com 
en els diners. No us preocupi la salut que aquest mes no tenim previst que 
us passi res dolent.”

Ivan Carreira
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Esport olesà
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Els tiradors infantils Foto: J.L.A.Èxit olesà en motos Foto: R.T.C.

Futbol
El CF Olesa tanca la seva plantilla amb 
les incorporacions de set juvenils de 
l’EFO’87 (Pau Ramírez, Adrián Perea, 
Álex Rosas, Ismael Gharbi, Rubén Gon-
zález, Carlos Garcia i Jaume Farràs), els 
davanters Juan Luis Estévez “Juanlu” i 
Carlos Gómez “Gotxo”, el migcampista 
Quim Escalé i el porter Cicet, que ha 
patit una lesió al genoll i s’espera la seva 
evolució per confirmar si finalment inicia 
la temporada amb l’Olesa.
Per altra banda, s’ha confirmat que 
el defensa Toni Grima continuarà per 
segona temporada consecutiva. Amb 
aquestes novetats el CF Olesa dóna per 
finalitzades les incorporacions i comp-
ta amb una plantilla de 25 jugadors: 
porters: Jordi Fuentes, Daniel Loarte i 
Cicet; defenses: Jaume Farràs, Henry, 
Toni Grima, Dennis Nieblas, Toni Hor-
nos, Roger Peña i; migcampistes: Carlos 
Garcia, Baroni, Lardin i Charly, Juanito, 
Rocamora, Pau Ramírez, Òscar i Quim 
Escalé; davanters:  Dani Muñoz, Ferran 
Ramírez, Albert Hidalgo, Adri Perea, 
Juanlu i Carlos Gómez.

Tir amb arc
El Club Arquers Terrassa va organitzar 
el Trofeu de la Ciutat que va tenir una 
bona participació de 59 arquers que 
van gaudir d’un dia propici pel tir amb 
arc, amb un brillant paper pels arquers 
de Tir Arc Finques Olesa que han as-
solit les primeres posicions a les seves 
respectives categories de base. En arc 
recorbat sènior masculí el millor va ser 
Joan Alcoverro que amb 549 punts es 
queda a tan sol dos punts dels tercer 
classificat. El segon millor olesà, Salva-

dor Adrià, aconseguia 525 punts en les 
dues sèries molt regulars 264/258  i a 
prop d’Adrià, l’arquer paralímpic Agustí 
Cubero com a tercer millor sènior ole-
sà, amb 520 -264/258. Marc Altarriba, 
que és arquer cadet, va competir com 
a sènior i suma 501 punts. En categoria 
Novell, va ser destacat el debut de Mi-
quel Crespo que no va defraudar en el 
seu debut competitiu sumant 508 punts 
a les sèries 207/301 en la distancies de 
50/30 metres, mostrant Crespo les se-
ves bones condicions que de mantenir 
aquesta progressió serà un arquer a 
tenir en compta
Referent als arquers de base, els nens 
i nenes assoleixen les primeres posici-
ons: Alba Ubach aconseguia el primer 
lloc amb 588 punts amb dues sèries 
competitives 275/312 en les distàncies 
de 30/18 metres en la categoria infantil, 
en una bona lluita esportiva amb la tar-
ragonina Magdalena Tajes. També puja 
al podi Adriana Pla amb 288 punts. Altre 
destacat a la categoria infantil va ser 
Jaume Abayà,  que va sumar un total de 
548 punts a les sèries 293/255. En cate-
goria cadet, Dicson Diaz va ser tercer.
Per acabar i en arc compost, al Manel 
Souto també li van separar 2 punts del 
tercer lloc  a la classificació després que 
a la primera sèrie Souto va estar per 
sota del seu nivell 320/322 per acabar 
amb la puntuació final de 652 punts en 
un doble a la distancia de 50 metres.
Per altra banda, el passat dissabte 9 de 
juliol va acabar el curset d’iniciació de 
tir amb arc que han tingut cinc sessi-
ons de dues hores per sessions pels 10 
participants que es van iniciar el 25 de 
juny i que han obtingut el corresponent 

diploma. 
Amb l’última jornada, després de tornar 
a fer el repàs als moviments bàsics del 
tir amb arc, es va fer una competició 
amb puntuació real, on els nens i nenes 
han pogut gaudir i controlar els nervis. Al 
final es va fer el lliuraments de diplomes 
i un petit refrigeri per a tots. El president 
del Tir Arc Olesa, Francesc Altarriba, va 
encoratjar als participants i a pares i 
mares a continuar amb la tecnificació 
dels nens i nenes que han mostrat molt 
bones condicions, i qui sap, si d’aquests 
participants ens trobem amb els futurs 
campió o campiona.

Motos
El pasado 2 de julio se disputó en la 
localidad bilbaína de Gordexola, una 
nueva edición de la Gordexola Xtreme, 
una carrera de hard-enduro de las más 
duras a nivel internacional y la más dura 
a nivel nacional y que contó con presen-
cia olesana con el piloto Iñaki Gomarín y 
su mochilero, Ruben Balada que asistían 
por primera vez a una prueba de estas 
características. La prueba constaba de 3 
vueltas a un recorrido de 45 kilómetros 
a un recorrido lleno de dificultades que 
no daba el menor respiro a los más de 
150 participantes que tomaron la salida 
de los cuales los 50 mejores tiempos 
pasaban a disputar la gran final que 
se disputaba por la tarde dando una 
vuelta de 50 kilómetros al recorrido de 
la mañana añadiendo algunos pasos de 
mayor dificultad. El piloto olesano, aún 
siendo ésta su primera participación, 
salía con grandes expectativas de cara 
a conseguir un buen resultado que le 
permitiera clasificarse para la gran final, 

logrando ser el 22 scracth de únicamen-
te 29 clasificados dada la dificultad y el 
poco tiempo que la organización daba 
para terminar el recorrido. Ya por la 
tarde se daba la salida a los mejores de 
la mañana, los cuales muchos de ellos 
fueron abandonando dada la dificultad 
tan alta del recorrido, no así el piloto 
olesano que (por su propia sorpresa) 
llegó a completar los 50 kilómetros en 
4 horas y llegando en una muy merito-
ria undécima plaza muy cerca del top 
ten en el cual se encontraban pilotos 
profesionales de gran renombre mun-
dial como Melcior Faja o Dani Gibert, 
entre otros. Tal ha sido el éxito que los 
pilotos del O.DM Team de Olesa, Iñaki 
Gomarín, Ruben Balada y Josep Pous se 
desplazarán hasta Portugal el próximo 
mes de octubre para tomar parte en la 
Red Bull Lagares para intentar lograr un 
nuevo éxito.

Atletisme olesà
El proper dissabte 10 de setembre es 
farà el sopar de final de temporada del 
Club Atletisme Olesa, on es lliuraran 
els premis del 2010-2011 i un premi 
especial a Jorge Linares, el millor atleta 
del club.
Per altra banda, des del club informen 
que el proper dissabte 24, s’organitza 
la II Collbatonina en Collbató, filial del 
CAO.
Per a més informació o contacte amb el 
club, podeu accedir a la web: www.cao.cat 
o per mail a: info@cao.cat
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La pubilla del setembre
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Antonia és de mitjana estatura, amb una mirada dolça i es pot dir que a primera 
vista, és una mica tímida. Va néixer a Bulgària i va arribar a Olesa amb només 
11 anys. Ara està cursant el 2n de batxiller amb orientació científica i vol seguir 
estudiant Biologia o Química. Aquesta pubilla té una immensa facilitat per als 
idiomes ja que parla el búlgar que és la seva llengua materna, l’espanyol, el 
català, l’anglès i el sedueix la idea de poder parlar francès. Gaudeix quan està 
entre amics i amb la seva família i el poble li sembla un lloc tranquil.
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Classificats

Compartir cotxe

En aquest apartat, podeu 
publicar propostes de viat-
ges 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.

Marcho a Abrera cada mañana (polígono industrial Ca n’Amat), 
sobre las 9.30 h. Tel: 690 283 852.

Voy de lunes a viernes a Sant Cugat, suelo hacer horario de 9 
a 18 h, pero podría disponer de cierta flexibilidad. Si alguien 
está interesado en compartir coche, puede contactar conmigo 
al tel: 651 117 429 (Montse).

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

Treball
Soc una senyora de 49 anys, i si 
no tens temps de fer fer les coses 
de la casa, jo et puc ajudar. Tinc 
molta experiència, també amb 
els nens. 
Tel: 680 819 333 (Maria Angels).

Chica joven busca trabajo de lim-
pieza, canguro, plancha, por horas 
o a convenir. En Olesa y alrede-
dores. Tengo buenas referencias. 
Interesados, tel: 690 340 088.

Mujer de 37 años busca trabajo 
de peluquera, secretaria, seguros, 
canguro, hotelería, y comercio, 
buena cajera y reponedora; ex en 
todos estos campos, demostrable 
de años, buena presencia y don de 
gente. Tel: 695 840 117 y 93 775 
7414 (Mari).
 
Chica de 28 años busca trabajo 
de lo que sea en Olesa. Cuidado 
de niños y personas mayores, de-
mostrable con título. Tel: 679 211 
853 o 93 778 7516 (Raquel).

Estudiant universitària de 3er 
any s’ofereix per donar classes 
de repàs a alumnes de totes les 
edats i assignatures. Interessats, 
contactar amb el tel: 625 933 394 
(Laia).

Se ofrece senyora limpia y traba-
jadora para tareas domésticas y 
cuidado de niños. Experiencia y 
discreción. Interesados, llamar al 
tel: 665 575 310.

S’ofereix persona amb titulació 
d’auxiliar de geriatria, per fer dut-
xes, passejar i cuidar a persones 
grans. Hores convingudes. Per a 
més informació, trucar al tel: 654 
949 670 o al mail: atencioaperso
nes@gmail.com

Estudiant universitari s’ofereix per 
donar classes de repàs d’anglès, 
matemàtiques i física durant 
aquest estiu. Tel: 618 933 902 i 
93 778 2795 (Marc).

Noia de 23 anys cursant Grau 
Superior d’Educació infantil 
s’ofereix per a donar classes de 
repàs. Tel: 600 811 060 o 93 778 
1319 (Anna).

S’ofereix soldador i matricer amb 
molta experiència. Tot tipus de 
soldadures i qualsevol treball 
de prenses i matriceria. Persona 
responsable, sociable, disposat, 
motivat, disciplinat i just. Incor-
poració immediata. Vehicle propi. 
Tel: 93 777 38 13 i 696 632 570.

S’ofereix noia de 40 anys, amb 
experiència, per a cuidar nens de 
dilluns a divendres. 
Tel: 622 861 466.

Estudiant de magisteri s’ofereix 
per a fer classes de repàs de 
totes les assignatures a alumnes 
de Primària i d’anglès a estudiants 
d’ESO per al curs vinent. 
Tel: 662 173 377.

Se ofrece señora para tareas 
domésticas, cuidado de niños/
ancianos. Interesados, llamar al 
tel: 679 221 669 (Amparo).

Noia de 23 anys, llicenciada en 
Química per la Universitat de 
Barcelona i amb el Màster de 
Formació del professorat de se-
cundària obligatòria, batxillerat 
i formació professional, s’ofereix 
per donar classes de física, quí-
mica i matemàtiques per tots els 
cursos d’ESO i batxillerat durant el 
mes de juliol. Preus assequibles. 
Tel: 661 296 774 (María).

Automotor
Gent del 71, sopar el dia 26 de 
novembre, informa't a través de: 
olesanscapals40@gmail.com

Se vende plaza de parking en zona 
centro de Olesa, fácil  de aparcar. 
Precio: 18.000 € (negociables). 
Tel: 659 756 541.

Plaça de pàrking en venda al car-
rer Benet Margarit (Barri La Cen-
tral). Preu: 9.500 €. Interessats, 
contactar al tel: 673 859 199.

Se alquila plaza de pàrking en la 
zona de Els Closos, acceso por la 
calle Miquel Coll i Alentorn. 
Tel: 93 114 53 80.

Vendo plaza de parking por la zona 
del Ayuntamiento. 17.000 €. 
Tel: 644 263 354.

Alquilo plaza de parking céntrica 
en Francesc Macià/Pau Casals. 
Tel: 93 778 2137.

Immobiliària
Local en lloguer de 100 m2, 4 ha-
bitacions, ideal per oficines. Plaça 
Catalunya, 54. Tel: 93 775 7569.

Casa en venta zona Pueblo Seco, 
270 m2 con jardín, garaje, 4 
habitaciones, 1 buhardilla, 2 wc, 
salón comedor, cocina y terraza 
solarium. Precio: 325.000 €. Tel: 
655 845 222. (Posibilidad de in-
tercambio con piso a partir de 90 
m2, 4 habitaciones, 2 wc, parking 
y terraza).

Es lloga apartament al centre 
de Manresa totalment equi-
pat. Una habitació gran, cuina 
americana directe al menjador, 
bany complert, llum directe, aire 
condicionat, terra radiant, vídeo 
porter, rentavaixelles, rentadora-
secadora, tancament de finestres 
elèctrics, ascensor. Materials de 
qualitat. Molt acollidor. 
Tel: 619 042 495.

Es ven pis molt cèntric, al carrer 
Colon, de 65 m2 i balcó exterior, 
ascensor, rebedor, llum natural 
de cara al carrer, menjador, tres 
habitacions, cuina gran amb vitro-
ceràmica, campana i forn, bany, 
finestres de doble vidre, aire con-
dicionat, calefacció gas natural. 
Plaça de pàrking opcional. Preu: 
140.000 €. Tel: 636 391 719.

Diversos
Vendo cámara Nikon F55, com-
pleta, con accesorios, seminueva. 
Tel: 690 283 852.

Vendo cuco y Maxicosy marca 
Chicco color azul oscuro y beige, 
como nuevo. Preio: 50 euros. 
Tel: 622 167 708.

Vendo fax Olivetti OFX 100, per-
fecto estado, con manual,  precio: 
20 €. Vendo ventilador-calefactor 
tipo split, con mando a distancia, 
ionizador, salida de aire orientable 
i display digital. Precio: 20 euros. 
Tel: 667 383 332. 

Vendo camara digital Nikon D60 
con dos objetivos y accesorios. 

Todo en muy buen estado, tiene 
menos de dos años. Contactar al 
mail: jondcoll@gmail.com

Regalem gos petit, de raça Bichon 
maltès, blanc i simpàtic. Per mo-
tius de feina no se li pot dedicar la 
companyia i el temps que ell ne-
cessita i es mereix. Té 3 anys cap 
a quatre i el chip. Documentat. Si 
algú està interessat, es pot posar 
en contacte amb Elisabet al tel: 
653 277 606.

Vendo leña económica, compra en 
verano y ahorra un 35 %. 
Tel: 659 660 258.

Vendo cachorros de Stanford in-
glés. Buen precio. 
Tel: 600 537 689.

Venc bici estàtica nova, indica 
velocitat, distància i temps. Bh 
Fitness Montreal, color gris. Preu: 
100 euros. Per altra banda, venc 
càmara digital Casio, model EX-

S100, 3.2 megapíxels, zoom òptic, 
cargador, cable USB i funda. Preu: 
100 euros. Per últim, venc motor 
d’aigua, CV 0,75 a pressió, màne-
ga de 40 m.  Preu: 150 euros. 
Tel: 654 410 191.

Vendo 10 juegos para PC. 
Interesados, llamar al tel: 622 
167 708.

Fora trastos. No acumulis trastos, 
ni nous ni vells. No llencis res, ho 
recollim gratuïtament. 
Tel: 619 042 495, 93 869 6273.

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 periòdic 
no es fa responsable de possibles 
canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si es 
volen repetir, s’ha d’enviar una 
sol·licitud.
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Per molts anys !
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Ainhoa Gallego Rendon (8), Albert Sales Jorba (27), Alberto García Sánchez (22), Alberto José Figueredo Campones (32), Ana Artiles Tejero (19), Ana 
Montoya, Angeles Muelas Enrique (71), Anna Martín Bacarisas (35), Antonia Sánchez Torrado (51), Antonio Flores Caparrós (86), Antonio Heredia Luque 
(54), Candela Gigena Boulocq (6) Carlos Mangas Soldado (17), Carmen Cadierno Villarreal (61), Cristina Pérez Artero (34), Dani Chico Cruz (22), Dani 
Vicente Hernández (33), Daniel Maestro Martínez (55), David Ayala (30), Eduard Cristià Llongueras (80), Elies Valldeperas Costa (64), Emma Forn (16), 
Encarna Castillo Alcalá (42), Enric Termens, Espe Piga, Eulalia Mestres Escudé (43), Feliciano García (37), Fermín Lejarcegui Martínez (60), Francesc Pérez 
Manyà (28), Gemma Aymerich Jobé (28), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (77), Jordi Sibina Egea (26), José A. Díaz Manzanares 
(35), Jose Luis Diaz Romero (61), José Manuel Sánchez Valor (33), Lourdes Caamaño Pastor (46), Magda Graells Casals (71), Mar Purull Zuñeda (11), Marc 
Batista Rodríguez, Maria Magdalena Cols (61), Maria Rosa Carbó González (62), Marina Segura González (19), Marta Tejero Sánchez (22), Matilde Teruel 
Marin (60), Mercè Ausió (75), Mercè Dalmases Alonso (23), Mercè Jou (49), Mercedes Rubio Cruz (43), Meritxell Montserrat (12), Miriam Ferrer Ruiz (26), 
Montserrat Bayona Termens (54), Montse Paredes Sánchez (34), Montserrat Pons Guillamón (91), Montserrat Riera Rey (45), Nati Cambronero García 
(52), Noemí Miralles Roca (34), Noelia Mancebo, Núria García Orte (28), Raquel Caamaño Muñoz (24), Raquel Rodríguez Grima (33), Rocío Rodríguez Gri-
ma (37), Rosa Maria Domènech (63), Rosa Mata Alavedra (83), Roser Bosch Monteagudo, Rubén Pérez García (28), Rut Montes Grau (7), Sandra Maestro 
Caamaño (30), Sarai Lejarcegui Oller (31), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (47), Toni Prieto Vázquez (39).

Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal de treu-
re’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.
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