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• Després de 70 anys 
al poble, la taverna 
La Palmera tanca 
definitivament.
 
• Fase final dels treballs 
de cobriment a la Riera 
de Can Carreras.

• La ciència-ficció 
envaeix Olesa (del 9 al 
18 de noviembre).
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ABELEIRA Colon, 91 T. 93 778 21 19
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86
LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Editorial
Al tancament d’aquesta edició, es va 
conèixer una enquesta per al “El Pe-
riódico” on es planteja que un 45,9% 
de catalans asseguren ser indepen-
dentistes, ja sigui “des de tota la vida” 
o “perquè s'hi han tornat”, i un 52,8% 
diu que no. 
En aquest treball del Gabinet d'Estudis 
Socials i Opinió Pública, fet entre el 22 i 
el 25 d’octubre, sobre 739 entrevistes, 
els enquestats també expressen la 
seva preferència per fer un referèn-
dum sobre la independència (42,4%) 
abans que sobre l'autogovern (27,2%), 
tal com proposa el PSOE. Un 26,5% 
no vol fer cap referèndum. Aquest és 
el resultat d'haver diferenciat les dues 
opcions -la de fer un referèndum sobre 
la independència o bé sobre l'autogo-
vern-, per bé que no s'ha consultat 
sobre fer una votació que inclogués 
les dues opcions. 
Preguntats per si la Generalitat hauria 
de negociar una millora de l'autogo-
vern, un 56% respon que sí, mentre 
que un 34,8% advoca per continuar 
amb el camí cap a la independència. 
En relació a la legitimitat de l'1 d'octu-
bre, un 68,4% considera que els seus 
resultats no poden ser vinculants. En 
canvi, un 28,8% pensa que el mandat 
de l'1-O no justifica la DUI. 
Sobre la situació dels presos, un 
81,8% rebutja la presó preventiva i 
considera que haurien d'estar en lli-
bertat almenys fins abans del judici al 
Tribunal Suprem. És rellevant també la 
quantitat de gent que creu que Pedro 
Sánchez hauria de fer un gest amb la 
fiscalia perquè suavitzi la petició de 
penes durant el judici -un 64,4%-, 
mentre que un 28,9% considera que 
l'executiu no pot influir-hi.
El passat mes d'abril, un altre informe 
del GESOP deia que el suport a un re-
ferèndum arribava al 78,7%, temps en 
el qual el 155 estava actiu, Quim Torra 
no era "president" i Mariano Rajoy era 
l'inquilí de la Moncloa, de manera que 
la via de la reforma estatutària estava 
en aquell moment bloquejada.
Sense percebre la mateixa sensibi-
litat que l'any passat per aquestes 
dates, on els esdeveniments polítics 
es desencadenaven amb una rapi-
desa inusual, és cert que gairebé el 
70% dels catalans demanen avui un 
referèndum, però no tots en aquesta 
majoria aposten per votar la ruptura 
amb Espanya. Evidentment, l'escenari 
polític no és el mateix, però el dia a dia 
proposa una agenda que marcarà el 
destí de Catalunya i la seva constant 
pols amb Espanya.
Bona lectura d'aquesta edició !!!

Farmàcies de torn diürn  - novembre 2018
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

dijous 1 ALAVEDRA
divendres 2 BARGALLÓ
dissabte 3 VENDRANES
diumenge 4 BERENGUER
dilluns 5 MATAS
dimarts 6 ABELEIRA
dimecres 7 ALAVEDRA
dijous 8 BARGALLÓ
divendres 9 VENDRANES
dissabte 10 BERENGUER
diumenge 11 LEY

dilluns 12 ABELEIRA
dimarts 13 ALAVEDRA
dimecres 14 BARGALLÓ
dijous 15 VENDRANES
divendres 16 BERENGUER
dissabte 17 LEY
diumenge 18 MATAS
dilluns 19 ALAVEDRA
dimarts 20 BARGALLÓ
dimecres 21 VENDRANES
dijous 22 BERENGUER

divendres 23 LEY
dissabte24 MATAS
diumenge 25 ABELEIRA
dilluns 26 BARGALLÓ
dimarts 27 VENDRANES
diumecres 28 BERENGUER
dijous 29 LEY
divendres 30 MATAS

“Record per un company”
Aquest és el títol de la poesia escri-
ta per Miquel Guillamon, que s'ha 
endut el primer premi del jurat i el 
premi del públic en la 24a edició 
del Concurs de Poesia organit-
zat per l'Associació de Voluntaris 
d'Olesa (AVO). Així ho ha anuncia 
Sara Valls, membre de la junta de 
l'entitat, davant un Auditori de la 
Casa de Cultura que, amb prop 
d'una vuitantena de persones, no 
s'ha volgut perdre la lectura i en-
trega dels guardons. Guillamon ha 
rebut els premis per l'obra "Record 
per un company", dedicada a l'his-
toriador olesà Josep Maria Sibina 
mort el 2016 i que era íntim amic 
del poeta.   
La poesia de Guillamon, dedicada 
a l'historiador olesà Josep Maria 
Sibina, mort fa dos anys i amic del 

poeta, ha captivat a la majoria del 
públic que es va fer present a l’acte 
del passat divendres 26 d’octubre 
a la Casa de Cultura.
El segon premi ha estat pel poema 
“La Sardana”, de Miquel Esparbé, 
i el tercer premi va ser per dues 
obres “Els conflictes d'aquest 
món”, d'Antònia Homs, i “El Nadal”, 
també de Miquel Guillamon.
Aquesta 24a edició del Concurs 
de Poesia també ha tingut un 
record especial per Manuel Hita 
Fernández, poeta olesà que havia 
participat als 23 certàmens ante-
riors i que va morir aquest passat 
mes d'agost.  En el seu record, 
enguany s'han llegit poesies a la 
seva memòria amenitzades amb la 
interpretació del Cant dels Ocells i 
de l'Aleluia en violoncel. 

Ple d’octubre
A la sessió plenària del passat di-
jous 25 d’octubre, tots els grups 
municipals, excepte el PP, han ma-
nifestat públicament el seu suport 
a l'alcaldessa, Pilar Puimedon, per 
la citació de la Fiscalia a declarar 
com a investigada en el marc de les 
actuacions contra el referèndum de 
l’1 d’octubre, com a presumpta au-
tora d’un delicte de desobediència. 
Apart d’aquest recolzament, al 
ple s’han pres diferents acords 
destacats:
- Aprovació definitiva de l’expedi-

ent d’ocupació temporal i expro-
piació de finques per a les obres 
del nou accés a Ribes Blaves, 
després d’aprovar parcialment 
una de les al·legacions d’un dels 

Això passa al poble
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propietaris. Aquesta aprovació 
és un pas més per poder tirar 
endavant el nou vial d’accés a la 
urbanització de Ribes Blaves. 

 
- Aprovat amb el vot unànime de 

totes les formacions els festius 
d’Olesa per a l’any 2019 arran la 
proposta feta per les entitats lo-
cals. Els festius per al 2019 seran 
el 10 de juny, per la festivitat de 
Santa Oliva i el 25 de juny, per 
la Festa Major.

- Aprovació d’una modificació 
de crèdit que suplementa amb 
500.000 euros més la partida 
destinada a amortització de 
préstec. Amb aquest suplement, 
que prové del romanent de tre-
soreria, aquest 2018 s’haurà 
amortitzat de préstec en total 
1,5 milions d’euros. També i per 
la via d’urgència s’ha inclòs en 
l’ordre del dia una modificació 
amb un total de 7.897 euros la 
partida destinada a la compra 
de mobiliari i material municipal, 
provinent d’un sobrant de la par-
tida de llars d’infants. 

L’únic punt de l’ordre del dia que no 
ha tirat endavant ha estat una mo-
ció presentada pel PP per garantir 
la llibertat d’elecció educativa de 
les famílies. Segons ha explicar el 
regidor José Francisco Ramírez, es 
tracta d’una moció que defensa el 
model educatiu concertat, que el 
PP considera que assegura que les 
famílies tinguin llibertat per escollir 
centre educatiu. Cap grup ha donat 
suport a la moció del PP, bàsica-
ment perquè totes les formacions 
han assegurat que, ara per ara, 
a Catalunya les famílies ja tenen 
llibertat d’elecció educativa.

LECXIT
Per tercer curs consecutiu, el 
Departament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament, de la mà de la Fun-
dació Bofill, ha impulsat una nova 
edició del projecte LECXIT, per 
ajudar a l’alumnat de tercer i quart 
de primària a millorar la seva com-
prensió lectora. Aquest projecte es 
va iniciar a Olesa fa dos cursos amb 
una prova pilot a l’escola Montser-
rat amb 13 alumnes participants i 
el curs passat s’hi van sumar més 

escoles, amb valoracions altament 
positives tant d’alumnat i escoles 
com de les persones voluntàries. 
El projecte va començar el passat 
dilluns 29 d’octubre a les escoles 
Mare de Déu de Montserrat, Sant 
Bernat, Josep Ferrà i Esteva i Puig-
ventós, gràcies a la col·laboració 
de 17 persones voluntàries que 
dedicaran una hora a la setmana 
a fer que els nens i nenes facin del 
gust per la lectura una font d’èxit 
escolar.

“Només” un 1,87%
El Ple de l’Ajuntament d’Olesa ha 
aprovat el passat dilluns 15 d’oc-
tubre les ordenances fiscals per al 
2019, que inclouen la congelació 
de tots els impostos i taxes mu-
nicipals, excepte l’impost de béns 
immobles (IBI), que amb caràcter 
general s’apuja un 1’87%. Aquest 
increment suposa uns sis euros 
anuals de mitjana per habitatge, 
segons ha indicat el regidor res-
ponsable de l’àrea econòmica, Joan 
Segado. Un altre canvi destacat 
en les ordenances fiscals per al 
2019 fa referència a les bonifica-
cions contemplades en diferents 
impostos com el d’activitats eco-
nòmiques (IAE), el de construc-
cions o en l’IBI, bonificacions que 
s’incrementen en tots els casos. 
Per a l’Equip de Govern, aquests 
ordenances fiscals, les darreres del 
mandat, respecten el compromís 
electoral del Bloc Olesà de no in-
crementar els impostos locals mai 
per sobre de l’IPC.
Les ordenances fiscals per al 2019 
s’han aprovat amb el vot favorable 
de Bloc Olesà i Movem Olesa i l’abs-
tenció de la resta de grups (ERC, 
PSC, PDeCAT-Demòcrates i PP). 

Subvenció del 50%
Fins al proper 8 de novembre les 
famílies monoparentals podran de-
manar l'ajut del 50% de l'impost de 
béns immobles (IBI) corresponent 
a l'exercici 2018. 
Ho podran fer les famílies monopa-
rentals que constin com a propie-
tàries, copropietàries o usufructu-
àries dels béns immobles corres-
ponents al seu domicili habitual. 
Entre d’altres requisits que s'han 
de complir és que el sol·licitant de 
la subvenció sigui el titular d’una 

família monoparental, que sigui 
el seu domicili habitual i que no 
tingui cap altre immoble, que la 
renda de la unitat de convivència 
de l’exercici 2017 sigui inferior a 4 
vegades l’indicador públic de renda 
d’efectes múltiples vigent (IPREM), 
o que estigui al corrent de les se-
ves obligacions tributàries i amb 
la seguretat social, entre d’altres.

Dret a no declarar
El passat divendres 26 d’octubre, 
l’alcaldessa Pilar Puimedon ha com-
paregut davant la Fiscalia Provinci-
al de Barcelona com a investigada 
en el marc de les actuacions contra 
el referèndum de l'1 d'octubre, com 
a presumpta autora d’un delicte 
de desobediència.  Per recomana-
ció del seu advocat, nomenat per 
l’Associació Catalana de Municipis, 
Pilar Puimedon s’ha acollit al seu 
dret a no declarar.
La citació s’emmarca en la decisió 
dels fiscals catalans de decidir re-
activar -el passat mes de setem-
bre- la investigació contra els 712 
alcaldes i alcaldesses que haurien 
donat suport al referèndum de l'1 
d'octubre firmant decrets per a la 
cessió de locals de votació. L'origen 
d'aquesta investigació està en una 
instrucció emesa per l'aleshores 
fiscal general de l’Estat, José Ma-
nuel Maza.
Molts ciutadans i ciutadanes i la 
majoria de les agrupacions políti-
ques  han expressat el seu suport 
a l’alcaldessa i un grup l’ha volgut 
acompanyar a l’alcaldessa a la Ciu-
tat de la Justícia, que ha manifestat 
després de la seva compareixença 
que “Em mantinc en l’absoluta 
tranquil·litat que no he fet res ma-

lament, ja que tots els organismes 
internacionals estan a favor del 
dret a decidir i del dret a consultar 
els pobles sobre qualsevol tema 
que els afecti”. 

A llegir una mica més! 
La Diputació de Barcelona ha se-
leccionat Olesa per participar en 
el projecte de foment de la lectura 
als instituts,  conjuntament amb la 
Biblioteca Santa Oliva i també amb 
la col·laboració de la plataforma 
digital Legiland. L’ens provincial 
ha escollit Olesa, entre d’altres 
motius,  gràcies al coneixement i 
experiència que els instituts locals 
-Creu de Saba i Daniel Blanxart- ja 
tenen amb la plataforma Legiland.
Des de la Diputació de Barcelona 
subvencionaran un nombre de-
terminat de llicències i proporcio-
naran a la biblioteca recursos per 
reforçar el fons de llibres inclosos 
a la plataforma. El projecte té com 
a objectiu treballar les relacions 
entre la biblioteca i els instituts a 
través de la lectura.
Precisament, el projecte Legiland 

Això passa al poble (cont.)
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va ser el punt de partida del Pla 
Lector Municipal d’Olesa, que es va 
començar a impulsar el curs pas-
sat. Aquest és el segon curs que 
tots els centres de primària i de 
secundària d’Olesa disposen de la 
plataforma Legiland per promoure 
la lectura entre l’alumnat. Legiland 
és una plataforma per fer lectura 
tutoritzada, en la qual es poden 
escollir entre gairebé 400 títols, 
227 dels quals estan a la biblioteca 
Santa Oliva a disposició de qui els 
necessiti.

Casi, casi
Les obres de cobriment de la riera 
de Can Carreras, entre els carrers 
de les Altures i d’Anselm Clavé, 
estan arribant a la seva fase final, 
i pràcticament tots els trams afec-
tats per l’obra ja tenen enllestida 
la pavimentació, després que a 
l’estiu es completés la fase més 
complicada de l’obra, que era la 
construcció de l’estructura soter-
rada de la canalització. Inicialment 
estava previst que les obres fina-
litzessin abans d’aquesta tardor, 
però les intenses pluges dels últims 
temps han allargat els terminis 
d’execució. Malgrat tot, el regidor 
d’Obres i Edificació, Miquel Riera, 
ha assegurat que aquest retard 
no afectarà els accessos a la zona 
del Molí de l’Oli, que, al tancament 
d’aquesta edició, comença la seva 
activitat, ja que es permitia que 
els vehicles que portin les olives a 
premsar puguin passar pel carrer 
Clota, el vial que connecta el tram 
final de la riera de Can Carreras 
amb el centre urbà a través del 
carrer Anselm Clavé.
L’organització de l’obra d’urba-

nització de la riera ha permès la 
simultaneïtat de treballs en els 
diferents trams en els quals es 
va dividir l’obra i la pavimentació 
també s’ha plantejat de la mateixa 
manera. Segons ha detallat Riera, 
pràcticament des del carrer Altures 
fins al carrer de la Senyora ja està 
col·locada la llamborda vermella 
que delimita la part de vorera 
per a vianants, i falta enllestir la 
part central per on circularan els 
vehicles, de la qual també s’ha 
d’acabar de decidir el color del pa-
viment, que és de formigó. Un cop 
finalitzat el paviment central, ja es 
podrà circular per tot el tram de 
riera, malgrat que per donada per 
acabada l’obra encara mancarà que 
s’instal·li mobiliari urbà. En aquest 
sentit, Miquel Riera ha explicat 
que en la part central de la riera, 
on s’eixampla aquest vial, s’apro-
fitarà per introduir més arbrat a la 
zona, fet que el regidor d’Obres i 
Edificació creu que permetrà “do-
nar-li un caràcter de carrer, que ja 
no estarà condicionat pel pas de 
l’aigua”. El que ja està enllestit és 
l'accés directe des del final de la 
riera, en la seva confluència amb 
el carrer Clota, fins al carrer An-
selm Clavé, salvant el mur i el gran 
desnivell que hi havia fins ara en 
aquest punt. 
El cobriment de la riera de Can 
Carreras és un dels projectes més 
importants i ambiciosos que ha 
engegat l’Ajuntament d’Olesa en 
molts anys, tant per l’import com 
per la magnitud de l’obra. En to-
tal, l’actuació costa una mica més 
de 2,2 milions d’euros, del quals 
l’Ajuntament aporta 1.250.000 € i 
la resta, la Generalitat

Això passa al poble (cont.)
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Asbento, amiant, uralita, 
càncer
Si observem globalment la cons-
trucció del poble d'Olesa, ens farem 
ressò de que amb general gaudim 
d'un municipi que si tots hi posem 
una mica d'esforç i cura ciutadana, 
ens sentirem orgullosos d'ell. Si el 
mirem amb ulls crítics segur que 
hi trobarem forces pegues -ja las 
anirem solucionant poc a poc- però 
ni ha una que segur que la tindríem 
que solucionar amb urgència.
Passejant per nostre poble i rodali-
es, he pogut observar forces cons-
truccions fetes amb uralita: teu-
lades, dipòsits, desaigües, sortida 
de fums, claraboies, aparcaments, 
naus industrials, magatzems, et-
cètera. Jo hi treballat una bona 
temporada a l'empresa Rocalla i 
recordo las fermes mesures de se-
guretat que ampraven els operaris 
per manipular el fibra-cement, tot i 
així els obrers emmalaltien i desa-
pareixien amb molta celeritat, això 
ha fet que sempre tingués molta por 
i respecta al amiant-uralita.
Recomano a tots els olesans llegir 
a Internet “La guia bàsica i pràctica 
sobre el amiant-uralita. Si el lector 
es un xic conscient de la realitat 
que ens envolta, la lectura fa que el 
impacte sigui importantíssim. Entre 
d’altres coses ens assabenta que 
el amiant-uralita es causa de que 
milions de persones pateixin càncer 
de pulmó amb mort prematura. Las 
obres d'uralita amb 20 a 25 anys 
d'antiguitat tenen ja l'estructura de-
gradada, lo que provoca que la pluja 
i el vent alliberin a l’espai fibres 
de amiant (asbento) que respirat 
per els humans, tenen la propie-
tat maligna de clavar-se dintre els 
pulmons de per sempre més. Esta 
prohibit actualment manipular la 
uralita per les persones, sols ho pot 
fer una companyia especialitzada.
Penso que tots plegats tenim la 
obligació de fer desapareixer aquest 
material de tot el món i sobretot 
d'Olesa per la part que ens toca, es 
en ve de nens, nenes, joves i grans. 
És una reflexió que podem proposar 
a tots els responsables de nostre 
poble. Si tots plegats féssim un pla 
serio per anular la uralita d'Olesa, 
podríem estar molt orgullosos de la 
bona feina feta.
Jaume Francesch Sole

Marea pensionista
El passat dia 13 de setembre es va 
constituir formalment la Marea Pen-
sionista d'Olesa de Montserrat que 
es coordinarà fraternalment amb el 
conjunt de marees de Catalunya i 
l'estat espanyol. Era una necessitat 
de la nostra vila la creació d'aquesta 
plataforma reivindicativa per tal de 
donar resposta a l'assemblea que fa 
uns mesos es va realitzar a la Bibli-
oteca Santa Oliva amb una notable 
participació ciutadana.
La Coordinadora de la Marea Pensi-
onista va néixer com a organització 
per tal de situar en el debat polític 
la defensa i blindatge constitucional 
del Sistema de Seguretat Social i 
Dependència tal com el coneixem, 
de caràcter públic, universal, solida-
ri i redistributiu, enfront dels atacs 
que amb l’excusa de la mal anome-
nada “crisi econòmica”, ha fet i està 
fent el capital financer, especulatiu 
i depredador, qualificant-lo d'insos-
tenible amb la perversa intenció de 
privatitzar-lo. Beneficis per a qui es 
pugui pagar un fons privat i misèria 
per a les persones pobres i treba-
lladores precàries.
La Marea Pensionista d'Olesa de 
Montserrat ha de créixer i fer-la 
seva totes les persones pensionis-
tes olesanes actuals i futures, les 
unes per mantenir els drets que 
tenen, les altres per no perdre'ls i 
juntes, totes plegades, fins i tot per 
a millorar-los, demostrant que és 
possible un Sistema de Seguretat 
Social i Dependència públic, univer-
sal, solidari i redistributiu. Per això 
cal que iniciem una sèrie d'activitats 
pròpies i col·laborem amb les que 
es facin al conjunt de Catalunya i 
l'estat espanyol. Convidem, doncs, 
com a primer pas, a la ciutadania 
olesana a participar cada dilluns a 
les concentracions que es realitzen 
a Barcelona a les 10 del matí a la 
Plaça Universitat, per a demostrar 
que estem alçats per a la defensa 
dels nostres drets.
¡¡¡Perquè és possible un Sistema 
de Seguretat Social i Dependència 
públic, universal, solidari i redistri-
butiu, no ens deixem enganyar¡¡¡¡
Marea Pensionista 
d’Olesa

Un any sense tu, papa
El pròxim 3 de novembre farà un 
any que ens vas deixar.
Encara que et parli en primera 
persona en moments determinats, 
les meves paraules també són la 
veu i el pensament de la teva dona 
Teresa, de la teva jove Enrica i del 
teu cunyat Jaume.
Fa un any vaig escriure sobre tu 
en aquesta mateixa publicació. En 
aquells moments les meves parau-
les i els meus records, el meu cor 
que plorava i que estava trencat, 
parlaven de la meva vida al teu 
costat i alhora del teu comiat que 
com deia no era definitiu, sinó que 
era un fins que Déu vulgui...
Ara, després d'un any vull parlar 
de la vida sense tu, des del dia a 
dia fins a les reunions en les quals 
ens trobàvem cinc, abans sis amb 
la teva consogra, que va marxar 
dos anys abans que tu... el "motor" 
de la família no hi és i això es nota 
amb escreix.
Encara se’ns escapa el teu nom 
(papa, Ramon...) encara penso que 
et trobaré quan arribi a casa, enca-
ra quan truco em costa no dir-li a la 
mare que ens passi el telèfon per 
poder parlar amb tu, encara vaig 
per la teva habitació i el llit enca-
ra fa olor de tu, com tota la casa, 
estàs present... no has marxat mai 
del nostre costat, mai... i sabem 
positivament que ens ajudes i vet-
lles per tots nosaltres des del cel, 
perquè algú com tu no pot estar a 
cap altre lloc.
Res és igual com deia, sense tu: 
les reunions familiars es fan en la 
mesura que es poden no perquè 
no puguem fer-les, sinó perquè no 
en tenim ganes... ho fem per estar 
plegats i per recordar-te, ho fem per 
tu i per nosaltres, però cada vegada 
és més curta l’estona compartida... 
no podem fer-hi més: la tristor i el 
record massa present pot amb el 
nostre ànim, ja res és igual!.
Saps que cada divendres en el meu 
perfil de Facebook, escric quatre 
ratlles recordant moments, vivèn-
cies, sensacions i estats d’ànim 
adreçats a tu? Ja ho he fet costum 
i els hi dic “Cartes al meu pare”, i 
sé positivament que les llegeixes i 
que ets feliç que les escrigui perquè 
molts cops el meu pensament i el 

meu dit els guies tu. Però no és no-
més el divendres, són tots els dies i 
hores que brollen records i apareix 
també la incredulitat de saber que 
ja no hi ets en carn i ossos, encara 
que el teu esperit i força etèria ens 
ajudi a caminar a la vida. Sense 
estar en cos amb nosaltres: el teu 
amor, els teus consells, la teva bon-
dat i el teu llegat, ara intangibles, 
ens ajuden a tirar endavant.
Se'm fa estranya una vida sense tu, 
la ferida és molt recent i crec que 
mai es tancarà: ho trobo a faltar 
tot, absolutament tot del que fèiem 
i parlàvem plegats... com et vaig dir 
quan vas marxar, una part de mi i 
de tots nosaltres ha marxat amb tu, 
i recompondre aquesta part serà 
impossible de fet, irreemplaçable.
Un any després la teva dona Teresa, 
la teva jove Enrica, el teu cunyat 
Jaume i el teu fill que t'està par-
lant, seguim destrossats, dessolats, 
desorientats i tristos, però alhora 
afortunats i feliços d’haver com-
partit la vida amb tu i sabent, ara 
sí, que des del cel ens acompanyes 
i ens ajudes.
L’Enrica i jo, seguim cuidant de la 
mare i el tiet nit i dia, a sol i ombra, 
amb fred o calor. La mare i tu em 
vau donar la vida, el tiet m’ha donat 
amor i recolzament incondicional 
i l’Enrica, com tu li deies “la teva 
filla”, és el nexe d’unió en l’amor 
entre tots nosaltres.
Tornarem a estar junts, papa. 
T'hem estimat, t'estimem i t'esti-
marem sempre, no ens oblidem ni 
un segon de tu...
Jaume Mañà i Casals

El periòdic 08640 no es fa respon-
sable del contingut de les cartes 
(opinions, comentaris, rèpliques 
i suggeriments d’interès general, 
respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret 
de publicar-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 s’han de signar amb 
el nom i cognom de l’autor, DNI, 
telèfon i adreça. S’han d’adreçar 
a l’a/e: periodic08640@gmail.com

Correu



086406



08640La guia del

DINEM, SOPEM

•	Esmorzars	de	forquilla	
•	Menjar	per	a	endur	
•	Servei	a	Domicili

Grupo Santa Oliva, 
bloque 5. Local 8-9 T. 
93 127 07 05

CAFETERIA DEGUSTACIÓ 

L’EXPRESS

Segueix-nos al

C. Arquebisbe Ramon Torrella 16 (Els CLossos), Olesa 
Reserves al Tel. 93 004 64 85 

DEMANA LES 
NOSTRES 

OFERTES EN 
ESMORZARS I 

BERENARS

ENS CUIDEM

Pl. Catalunya 32 1r 2ª
T. 93 778 97 61

Passeig del Progres, 21 
93 778 19 51
638 84 80 77  
boreanas2011@gmail.com 
www.bore.cat

Alimentació natural i dietètica
Jacint Verdaguer, 13
T. 93 778 27 28 
www.espigol.org

Finques Domina 
T. 93 778 66 48 
607 637 820  
info@finquesdomina.com 
www.finquesdomina.com

LLAR

Fusteria Agudo
Serveis de Fusteria
T. 630 328 967  
olesafusta@hotmail.com

T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
info@jardiart.com
www.jardiart.com

Elisabet Campos
Nº AICAT: 6516
T. 663 606 191
Francesc Macià 168, L1
monurba15@gmail.com

Més de 50 anys al servei 
de la construcció
T. 93 778 12 91 - 93 778 08 66  
suconspa3@suconspa.cat

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

MODA

Lluis Puigjaner, 43 A
endolcat.olesa@gmail.com
Tel. 93 515 33 98

SERVEI A  
DOMICILI
Lluís Puigjaner 6
T. 93 778 14 21
610 31 19 23

A partir de Gener ens TRASLLADEM 
Plaça de les Fonts, 2
Tel. 640 16 69 45

Anselm Clavé, 154 - Tel. 93 015 26 88
    685 927 283      Peluquería Ruth

Arquebisbe Ramón Torrella, 18
T. 618 934 534 - 93 625 73 45
romaquiroma@gmail.com

TERÀPIES NATURALS

Esparreguera
Sant Miquel, 3 
T. 937772273-T. 640 918 673

Abrera
Av. Generalitat,31 
T. 937703043-T. 699 722 692

Olesa de Montserrat
Anselm Clavé, 150 
T. 937784620-T. 640 672 943
Parc de l’Estatut, 12 
T. 937783477-T. 640 670 849

Lluís Puigjaner, 38 (Los Closos)
Tel: 679 383 183

Tel: 695 14 16 61

UN MUNT D’ACTIVITATS 
FÍSIC ESPORTIVES 

VINE I PROVA 
C/ Pintor fortuny, 17 - 08640 Olesa de Montserrat 

93/7785071 

harondo2sub@gmail.com 
 

CLUB-GIMNÀS 
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Dissabte 3
Introducció als escacs, per a 
nens i nenes a partir de sis anys. 
A les 11 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Escacs Olesa.

Ballada de sardanes, amb 
la Cobla Vila d’Olesa, a les 19 
hores. Castanyada amb sopar 
popular i ball, a les 21 hores, a 
l’UEC. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Festa de Halloween. A les 19 
hores, al local social de l’AV Ribes 
Blaves. Organització: AV Ribes 
Blaves.

Diumenge 4
Teatre: “Pols a la memòria”. 
A les 18 hores, a El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

34è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Olesa: “Aquí no paga ni 
Déu”, de Dario Fo, amb el Grup 
Inestable Ceretana de Puigcerdà. A 
les 18 hores, a l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Dimarts 6
Taller d’emergències: 
autoprotecció, suport vital 
bàsic i DEA per a la ciutadania. 
A les 15 hores, a l’Ajuntament. 
Organització: Ajuntament.

Presentació de la secció de 
música d’OlesaAteneu. A les 19 
hores, a la Biblioteca.

Dimecres 7
Menjallibres! El nostre club de 
lectura infantil. A les 17:30 hores, 
a la Biblioteca.

Projecció del documental “Solo 
in Papua”, de Rai Puig, segon 
documental autobiogràfic sobre la 
seva experiència a llocs inhòspits 
amb el caiac (després de “Paddling 
to Alaska”). A les 20 hores, a 
l’Espai Vitruvi de l’escola Daina-
Isard. Organització: Escola Daina-
Isard.

Dijous 8
Tastets del món: Tastet d’art 
“Olesa, terra d’arrel”. A les 
15 hores, al Parc Municipal. 
Organització: Ajuntament.

Cafè Tertúlia: “Dones que 
parlen de dones”. A les 18 hores, 
a La Teixidora. Organització: 
Ajuntament.

“Exili i memòria”, projecció del 
documental inèdit “La retirada 
en images mouvantes” (Institut 
Jean-Vigo, amb la direcció de 
Michel Cadé), junt amb lectures de 
les memòries. A càrrec d’Antoni 
Cisteró, escriptor i membre de la 
Fundació Max Aub. A les 19 hores, 
a l’Espai Vitruvi de l’escola Daina-
Isard. Organització: OlesaAteneu.

Divendres 9
Presentació del llibre “Per 
damunt dels estels”, d’Hel·lena 
Soler. A les 19 hores, a la 
Biblioteca.

Inauguració de l’exposició 
“Subolesa: el futur que mai va 
ser”, sobre el món fantàstic creat 
per Josep Maria Francès (1891-
1966) a la seva novel·la Retorn al 
sol (1936). Fins al 10 de desembre. 
A les 20 hores, a la Casa de 
Cultura. Organització: Ajuntament.

Dissabte 10
Bibliolab: dibuixem en 3D. 
Taller per a nens i nenes a partir 
de 7 anys. A les 10:30 hores, a la 
Biblioteca.

2n Xcorxador Fest, amb 
activitats relacionades amb el 
món urbà juvenil (skate, rap, 
cal·listènia, grafit). A les 17 hores, 
a l’Escorxador. Organització: 
Ajuntament  Joves de la Cove Jove.

Castanyada i Túnel del Terror. 
A les 22 hores, al local social de la 
APP Finques Oasis.

Diumenge 11
Teatre: “La nena dels pardals”, 
amb Teatre al Detall & La Tresca i 
la Verdesca.  A les 17:30 hores, al 
teatre La Passió. Organització: La 
Xarxa Olesa.

34è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Olesa: “El petit príncep”, 
d’Antoine de Saint-Exupéry, amb el 
Grup Teatral de Capellades. A les 
18 hores, a l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

2n Xcorxador Fest, amb 
activitats relacionades amb 
el món urbà juvenil (skate, 
rap, cal·listènia, grafit). A les 

20:30 hores, a l’Escorxador. 
Organització: Ajuntament  Joves 
de la Cove Jove.

Dilluns 12
Hora del conte “De què té gust 
la lluna?”, amb Sandra Rossi. Per 
a nadons de 12 a 24 mesos. A les 
18 hores, a la Biblioteca.

Dimecres 14
Univers Internet: taller 
construint la xarxa (a partir de 
10 anys), farem una petita ciutat i 
aprendrem com funciona la xarxa 
Internet. A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 15
Conferència: “Creant riquesa 
local: les energies renovables”, 
a càrrec de Pep Puig ( Viure 
de l’Aire), i Iago Vázquez (Som 
Energia). A les 18:30 hores, a la 
Biblioteca.

Divendres 16
Hora del conte “El coet 
invisible”, amb Sherezade Bardagí 
(recomanada a partir de 4 anys). A 
les 18 hores, a la Biblioteca.

Presentació de la Festa de 
Subolesa i de la nova edició del 
llibre “Retorn al sol”, de Josep 
Maria Francès, a càrrec de Jordi 
Solé i Camardons i Martí Alcon. A 
les 19:30 hores, a la Biblioteca. 
Organització: L’Arrel Acció Cultural.

Dissabte 17
Club de lectura “Llegim el 
teatre”, amb l’Espe Piñero. A les 
11 hores, a la Biblioteca.

L’agenda del novembre '18
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L’agenda del novembre '18
Subolesa: fira, conferències, 
teatre, música, exposicions i 
lliurament de premis literaris 
del concurs de ciència-
ficció. Durant tot el dia, a la 
Casa de Cultura i a la Biblioteca. 
Organització: Ajuntament i 
Comissió Subolesa.

Trobada de minyons escoltes i 
guies de Catalunya. Assemblea 
general ordinària, concert i 
altres activitats. Organització: 
Agrupament Escolta i Guia Sant 
Bernat de Claravall.

Setmana europea de la 
prevenció de residus, amb 
accions de sensibilització. Fins 
al 25 de novembre. Organització: 
Ajuntament i Agència de Residus 
de Catalunya.

Anem d’excursió amb la Cadira 
Joëlette, excursió inclusiva pel 
medi natural. A les 10 hores, a 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament.

Club de lectura “Llegim el 
teatre”, amb l’Espe Piñero i 
Alba Soler. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Diumenge 18
Trobada de minyons escoltes i 
guies de Catalunya. Assemblea 
general ordinària, concert i 
altres activitats. Organització: 
Agrupament Escolta i Guia Sant 
Bernat de Claravall.

Dilluns 19
Xerrada a càrrec de la 
psicòloga Encarna Delgado. 
A les 18 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Associació Dones i 
Progrés.

Dimecres 21
Menjallibres! El nostre club de 
lectura infantil. A les 17:30 hores, 
a la Biblioteca.

Dijous 22
Festa dels músics per Santa 
Cecília. Cercavila des de la 
Rambla i festa infantil i jam 
session. A les 17:30 hores, a 
L’Escorxador. Organització: Escola 
de Música.

Divendres 23
Presentació de la nova novel·la 
“Lucía y el reposo de las 
palabras”, de Pepa Fraile. A les 19 
hores, a la Biblioteca.

Club de lectura general, conduït 
per Maria Montoriol. A les 18:30 
hores, a la Biblioteca.

Presentació del llibre “Recull 
històric de l’aigua d’Olesa. 
150 anys de la fundació de la 
Societat Minera Olesana”. A les 
19:30 hores, a la CMO.
 
Dissabte 24
Bibliolab: “La plastilina fa 
llum”, juguem amb l’electricitat. 
Modelatge de formes amb plastilina 
i il·luminació posterior amb leds 
a partir d’un circuit elèctric. Per a 
infants de 4 a 8 anys. A les 10:30 
hores, a la Biblioteca.

Dinar de celebració de 
l’Associació Ariadna. A les 14 
hores, al restaurant Cafè del 
Centre. Organització: Ariadna.
Teatre “Taxi!” de Ray Cooney, 
per la Secció de Teatre de l’UEC. A 
les 22 hores, a l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Nits al Casal: “Monòleg de la 
Sra. Canija”. A les 22:30 hores, al 
teatre El Casal. Organització: Bloc 
Juvenil.

Diumenge 25
Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violència 
envers les dones. Organització: 
Ajuntament.

Projecte “Fonts i camins”, 
recuperació de patrimoni natural 
i cultural del terme municipal. 
Al terme municipal d’Olesa. 
Organització: Ajuntament, CMRO, 
UEC, Xino-Xano, ADF Olesa  i CAU.

Cinema infantil. A les 17 hores, a 
El Casal. Organització: Associació 
El Casal Cultural d’Olesa.

Teatre “Taxi!” de Ray Cooney, 
per la Secció de Teatre de l’UEC. A 
les 18 hores, a l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Cinema. A les 19 hores, a El 
Casal. Organització: Associació El 
Casal Cultural d’Olesa.

Dilluns 26
Hora del conte molt especial: 
“Cabretes cabretes”, a càrrec 
de Mon Mas, dins del projecte “Un 
viatge sensorial”. A les 18 hores, 
a la Biblioteca. Organització: 
Ajuntament.

Univers Internet: “L’impacte 
ecològic d’Internet”, veurem 
els camins que fan una carta i 
un correu electrònic (a partir de 
10 anys). A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 29
Conferència “Pompeu Fabra, 
el miracle de la ce trencada”, 
a càrrec de Genís Sinca, escriptor 
i periodista. A les 19:30 hores, a 
la Casa de Cultura. Organització: 
Servei de Català i DG de Política 
Lingüística.

Divendres 30
Conferència “La música de 
les Passions”, a càrrec d’Anna 
Costal, en el marc de la Jornada 
del Centre d’Estudis Passionarium 
2018. A les 19 hores, a la 
Biblioteca. Organització: Associació 
Passionarium.

Àgora: espai de tertúlia i 
debat. A les 19 hores, a l’edifici 
dels Safaretjos. Organització: 
OlesaAteneu.

Totes les activitats proposades 
en aquesta secció són enviades 
per les entitats i associacions 
organitzadores. La redacció 
del 08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de 
canvis d’última hora.
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Assessorament Jurídic 
T. 93 778 60 46
vallejoadvocats@gmail.com

PROFESSIONALS

MODA
Mallorca,11-13 bx.
08640 OLESA DE MONTSERRAT

Rbla.Catalunya,98 5è 2a
08008 BARCELONA

www.ambitassessor.com

937 782 011

ambit@ambitassessor.com

Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries

 
Carrer Salvador Casas, 33-37 T. 93 775 79 28
08640 Olesa de Montserrat montse@dospunts.es 
 www.dospunts.es 

Telèfons Olesa 937786935 / 640109501
Telèfons Barcelona 932450040 / 660968057

Calvari 53, baixos, Olesa de Montserrat 
Ronda Universitat 12, 5è 11a, Barcelona

info@dedal-advocats.com
www.dedal-advocats.com

ESPECIALISTES EN: 
CIVIL,  PENAL, ESTRANGERIA, LABORAL I  FAMILIA

SERVEIS

C/	Sant	Josep	Oriol	3
Tel.	93	778	63	30
Mob.	619	758	199
Olesa	de	Montserrat

C/ Colon, 64  T. 93 778 15 42
impremtaprat@gmail.com

LICENCIADA EN FILOLOGÍA 
INGLESA SE OFRECE PARA DAR CLA-
SES DE REPASO DE INGLÉS. PRECIO A 
CONVENIR.

Móvil: 650873221

Calvari, 65
Tel. 93 778 24 14
www.padelolesacentral

Tel. 937785692

remmultimarca@eurotaller.com

REMM MULTI MARCA Olesa

CARRER MALLORCA 78 08640 Olesa de Montserrat Barcelona

C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

www.tgo.net, e-mail: info@tgo.net, Telf 93 778 00 88  Fax 93 778 48 64
c/ Teixidors 20 Pol. Ind Can Singla, 08640 Olesa de Montserrat

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Mallorca 24
08640 Olesa de Montserrat
Telèfon 930 132 173
Correu-e celiaborras641@gmail.com

Assegurances
T. 93 742 79 65- 666 140 813
info@alandge.es

EXPERTS EN EMPRESES, AUTÒNOMS I SALUT

T. 93 742 79 65- 660 247 813 
info@almacomunitats.com

EXPERTS EN LA GESTIÓ DE COMUNITATS I PATRIMONI

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

PNIE

El seu bar mòbil 
de confiança.
Cafes, begudes fredes, en-
trepans 
freds i calents.
Disposem de nou taules amb les 
seves cadires.
Per a festes, fi de cursos, 
actes organitzats per tota mena 
d’associacions, ...

INFORMA’T  
sense cap compromís
Tel. 610 487 355

Delka
reparació de calçats

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

ASSESSORIA LABORAL, FISCAL 
I COMPTABLE. IMMOBILIÀRIA I 
ASSEGURANCES
Plaça Catalunya, 23
Tel. 93 778 07 99
08640 Olesa de Montserrat

ASSESSORIA PARENT

Miquel Coll i Alentorn, 76
93 778 57 84 – 639 22 88 39
www.educaulaolesa.com

ACADÈMIA DE REFORÇ

C/ Salvador Casas i Baltasar, n. 11, 1r 1ª

DESCOMPTES 
PER JUBILACIÓ
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Empreses, entitats  i serveis
Productes 
de la terra
La cooperativa 
TastaMontser-

rat neix amb la voluntat de donar 
a conèixer i vendre els productes 
alimentaris produïts a l'entorn del 
Parc Rural de Montserrat.
A la web (www.tastamontserrat.
cat) podràs conèixer de primera mà 
tots aquests productors que s'esti-
men i treballen aquest entorn, i tots 
aquests productes de proximitat, 
artesanals i/o ecològics.
Mai t'hauries imaginat poder tastar 
vins, cervesa, licors, olis, pollastre 
i vedella ecològica, formatges i io-
gurts ecològics, conserves, verdura 
ecològica o embotits de tan a prop 
de casa. Mai hauries cregut que fos 
tan fàcil tenir-los a la teva taula. 
Tasta Montserrat!

Biblioteca
La Biblioteca Santa Oliva propo-
sa per a la setmana del 12 al 17 
de novembre “Submerllibres!”, 
introdueix-te i juga amb algunes 
històries dels llibres a través de la 
realitat augmentada. Seràs capaç 
d’ajudar a Romeu? Podràs esca-
par del monstre de Frankenstein? 
Aconseguiràs ser el més ràpid a 

fer la volta al món? Arribar al final 
té premi!
Serà els matins de dimarts, dijous 
i dissabte, a les 10 i a les 11:30 
hores, i cada tarda a les 15, 16:30 
i 19 hores. 

Premis
El passat dissabte 27 d’octubre s’ha 
celebrat la cerimònia de lliurament 
dels premis de la primera edició 
dels Premis Daina-Isard al foment 
del cooperativisme, l'emprenedoria 
i la innovació social. Jobdreams, 
CreaRSA i Coopgros han estat les 
tres finalistes les quals han defen-
sat el seu projecte davant del jurat 
compost per organitzacions del ter-
cer sector. La jornada l'ha inaugurat 
l'Àlex Fernàndez, Director General 
de la Cooperativa Daina-Isard i ha 
donat peu a la conferència ma-
gistral #dejandohuella de Sergi 
Grimau, president dels Special 

Olympics i emprenedor.
Paral·lelament, també s’ha pogut 
escoltar a Arnau Toledo (@MagAr-
nau) presentant el seu projecte 
“Utopia”, la creació del seu propi 
espectacle de màgia. 
Finalment, el jurat ha deliberat que 
després de valorar les diferents 
propostes, el més just ha estat 
dividir el premi de 3.000€ entre els 
tres participants.

Premien a l’UEC
L’UEC d'Olesa ha rebut un guardó, 
juntament amb altres entitats, pel 
foment de la llengua catalana, amb 
motiu de la celebració de l’Any Fa-
bra. El reconeixement especial va 
ser atorgat pel Jurat dels Premis 
Pompeu Fabra i un grup de mem-
bres de l’entitat van assistir a l'acte 
realitzat a la Sala petita del Teatre 
Nacional de Catalunya, el passat 
22 d’octubre.
 
De tot i més
L’Associació de Veïns de La Ram-
bla-Eixample proposen un seguit 
d’activitats per aquest mes de 
novembre:
Dijous 8: “Fem un barri verd, viu 
i florit”, plantació de flors d'hivern 
als escocells dels arbres, a partir de 

les 17 hores, al carrer Passeig del 
Progrés; Tertúlia de plantes medi-
cinals i cosmètica silvestre, a les 
17:30 hores, a l’Antic Escorxador; 
“Fem habitatge cooperatiu”, troba-
da per engegar un projecte d'habi-
tatge cooperatiu en cessió d'ús, a 
les 20 hores, a l’Antic Escorxador.
Dissabte 10: Danses al carrer, a 
les 12 hores, a la Plaça de la Sar-
dana; Taller d’AfroYin, vine i atre-
veix-te a dansar, a les 16 hores, a 
l’Antic Escorxador.
Dijous 15: “Fem un barri verd, viu 
i florit”, plantació de flors d'hivern 
als escocells dels arbres, a partir 
de les 17 hores, al carrer Passeig 
del Progrés;
Diumenge 18: Jornada de salut i 
bons hàbits, masterclass de ioga, 
xerrades i esmorzar saludable, a 
l’Escorxador Municipal.
Dijous 22: Pintem la Rambla con-
tra la violència de gènere, a partir 
de les 17 hores;
Dijous 22: Tertúlia de plantes me-
dicinals i cosmètica silvestre, a les 
17:30 hores, a l’Antic Escorxador.
Dimecres 28: Xerrada sobre ge-
losia i enveja, a càrrec de Laura 
Blanco i Carlos Carbonell, a les 20 
hores, a l’Antic Escorxador.

Entrevistem a...
... Adrià Carreras i 
Camprubí, un dels 
organitzadors del 
Subolesa 2018

P: Què és Subolesa?
R: Subolesa és un lloc inventat, 
fictici, que sorgeix de la novel·la 
“Retorn al sol” escrita per Josep 
Maria Francès, originari de Lleida, 
al 1936, justament una de les pri-
meres novel·les de ciència ficció a 
la literatura catalana, escrita en 
un moment en el que no existia 
la ciència ficció. Hi havia novel·les 
d’aventures, de fantasia, però en-
cara no estava consolidat el tema 
de la ciència ficció. De fet el subtítol 
de la novel·la diu “Una novel·la de 
fantasia i sàtira”, per aprofitar un 
mon irreal per fotre crítica de la 
societat actual.
P: Quina relació té la novel·la 
amb Olesa?
R:  En aquest cas, el món irreal es 
un suposat futur en el que al món 
hi havia unes guerres nuclears amb 
armes químiques i havia hagut una 
espècie d’efecte hivernacle brutal 
que genera una era glaciar. La gent 
s’ha de marxar i prop de dos mili-
ons de catalans se’n van a amagar 
a sota de Montserrat. Al pas del 
temps, com 200 anys després, ho 
passen involucionant, i arriba un 
gran pensador que reinventa i crea 
una societat modèlica que la batega 
com a “Subolesa”, en honor a Olesa 
de Montserrat.
No sabem quina relació tenia l’autor 
amb Olesa, però donem per suposat 
que als anys ‘30, amb el boom de La 
Puda i que molts “pijillos” de Barce-

lona venien a prendre les aigües al 
balneari, segurament aquest seria 
un dels molts que van passar per 
Olesa, van estar al Hotel Gori i que 
van sentir històries que la munta-
nya estava plena de coves i així es 
va muntar la seva història. En cap 
moment explica res.
P: I què passava en aquesta 
“societat idíl·lica”?
R: Aquesta societat que crea és 
una societat utòpica on tots tenen 
una feina donada per l’Estat, tots 
es vesteixen igual, no hi ha crims, 
sense violència. Tothom treballa, 
s’ho passa bé, i tots estan contro-
lats per un gran home (l’hereu) que 
des d’una cabina amb botons i con-
trols d’on maneja tots els aparats. 
En aquesta cabina hi ha una cúpula 
falsa on funciona un gran cel, una 
bombeta gegant que simula el sol, 
s’activa un botó i es formen núvols 
artificials i comença a ploure, és a 
dir, es crea una ciutat amb tot el 
seu univers, allà dins.
P: I a partir d’això, vosaltres 
munteu “Subolesa”....
R: En Miquel Grima, l’Oriol Dina-
rès, Xavi Rota i jo vam descobrir el 
llibre, en Miquel va trobar una pri-
mera edició de l’any 1936, després 
vam comprar una altre edició i ens 
va fer molta gràcia. La novel·la en 
sí no es una gran novel·la, però per 
aquest escriptor, nosaltres seríem 
el futur de la raça. I vam començar 
a donar-li voltes ja fa sis anys, al 
principi vam organitzar una petita 
exposició amb artistes locals amb 
la seva visió d’Olesa i un passi de 
pel·lícules; el segon any ja vam in-
corporar al concurs de relats curts, 
després conferències, cada cop 

vam anar creixent. I ara, tenim el 
suport de l’Ajuntament que ha vist 
que aquest moviment i aquest espai 
creixia cada cop més.
P: En definitiva, quin és l’ob-
jectiu?
R: Promoure la ciència ficció. La 
marató de pel·lícules era de ciència 
ficció, el concurs de relats era de 
ciència ficció, és a dir, tot vehicula 
una miqueta la ciència ficció: l’ex-
posició és sobre “Subolesa”, els 
artistes faran visions d’arts sobre 
“Subolesa”, en el concert que pro-
posem farem un vermut sintètic 
amb música electrònica, futurista, 
tindrem editorials que portaran lli-
bres de ciència ficció, als nanos de 
les escoles els hi hem demanat que 
portin temes de noves tecnologies 
(robòtica, realitat virtual). Tindrem 
una conferència sobre “2001, odis-
sea de l’espai”, una altre sobre 
Frankestein i Mary Shelley que està 
considerada per a molts com a la 
primera novel·la de ciència ficció de 
la història. 
P: Quina expectativa en teniu 
amb aquesta edició que comen-
ça el proper 9 de novembre?
R: Esperem que la gent es senti 
motivada a vindre a participar i 
nosaltres, anar creixent i poder 
repetir i intentar poc a poc, ser 
més grans i si es hem de marcar un 
ideal, acabar convertir-nos en la fira 
o en l’esdeveniment més important 
de ciència ficció de Catalunya al 
menys, agafant la literatura com 
a base.

P: En aquests temps on els joves 
llegeixen poc, com us plantegeu 
aquest desafiament?

R: Som conscients 
de que és molt di-
fícil, sobre tot si 
anem a joves, per-
què hem arribat a 
un punt on la cièn-
cia ficció ens en-
tra i no sabem què 
es ciència ficció, a 
nosaltres ens agra-
daria lluitar per a 
que la gent ho identifiqui i valori la 
ciència ficció com tal. La gent sap 
què es una peli de terror o una co-
mèdia, però què es la ciència ficció? 
La nostra idea és donar a conèixer 
a la gent que això és ciència ficció i 
a partir d’aquí, per exemple a joves, 
amb sèries, videojocs i noves tec-
nologies. Ara estem treballant per 
involucrar a escoles i si poc a poc 
són els mateixos joves els que fan 
activitats, estaria molt bé. 
P: Doncs, què és la ciència fic-
ció?
R: És difícil. De fet, entre els ex-
perts sempre s’ha dit que s’ha tra-
duït malament el terme: en anglès 
es “science fiction”, seria “ficció 
científica”, són realitats o fantasies 
creades artificialment per homes, 
basades en esdeveniments cien-
tífics i que a partir d’allí inventen 
tota una història, estan “ficcionant” 
com seria el món a partir d’aquesta 
gran o petita modificació. La cièn-
cia ficció és poder imaginar coses 
fantàstiques sense arribar a ser 
fantàstiques.
“Subolesa”, del 9 a 18 de 
novembre, amb diferents 
activitats i en diversos llocs 
d’Olesa. Més informació a 
l’Agenda.
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Entrevista amb…
...Samuel Gonell Xairò, 
de La Palmera

“La meva mare va estar més de 
vint anys sense sortir al carrer”

La tradicional botiga "La Palmera" ha tancat després de 7 dècades 
d'història i tradició a Olesa. En aquesta entrevista, Samuel traça un 
recorregut des dels seus inicis fins a aquests dies.
P: Quan es va obrir “La Palmera”?
R: Els inicis d’aquesta botiga van ser l’any 1948 per part dels meus pa-
res. Havia estat oberta abans de la guerra durant un temps, però l’any 
1939 es va tancar. La casa on hi és la botiga era dels meus avis, Samuel 
Gonell Seguer i Gertrudis Gonell Seguer, però el que va començar a 
vendre vi va ser el meu pare, Amadeu Gonell. Han sigut 70 anys des 
d’aquell 1948 i des de que els meus pares es van jubilar, la vam continu-
ar la meva dona i jo, que no teníem ni ganes ni idea de seguir-ho, doncs 
teníem les nenes joves i la meva dona no sabia si trobaria feina o no, 
vam decidir seguir. I ara que es jubilarà, hem decidit tancar la botiga. 
Aquest és el factor principal.
P: Alguna altra raó?
R: Hi ha afegits, com que a dia d’avui, entre els paquistanesos que en 
tenim a aquest poble, els supermercats, Internet, etcètera, et puc dir 
que fa quatre o cinc anys que estem posant diners cada mes. Em diuen 
“no tanquis”, però jo sé que aquesta botiga al Port de Barcelona on 
s’han posat de moda les tavernes, jo ho faria, però en un poble com 
Olesa amb el poder adquisitiu que té el jovent ara, és molt difícil. És 
difícil si et vols diferenciar dels supermercats, com hem fet nosaltres, 
que en tenim genero molt més car que ells no tenen, perquè son vins 
de qualitat, tenim ampolles molt antigues, molts vins.
P: Per què es diu “La Palmera”?
R: Això si que no ho he sapigut mai, ni t’ho puc dir. El que sí et puc dir 
és que 30 o 40 anys enrere i menys també, voltaves per Olesa i tothom 
sabia on hi era La Palmera, perquè aquí venia tothom, des de la gent 
d’alt standing del poble, fins al més pobre. 

“La branca d’olivera penjada al balcó 
volia dir que allí es venia vi a granel”

P: Quins records tens dels anys de glòria?
R: Encara em recordo quan passaven per aquí el ramats de bens que 
anaven cap a l’escorxador, el carrer encara no estava asfaltat, hi havia 
un “manso” (al que seguien tots) amb un cascavell, es parava, entrava 
a la botiga i a sota de les botes de vi teníem un resaltable que agafava 
les gotes que gotegen, doncs ell fotia el seu got de vi i marxava cap allà.
Els carros dels carreters també es paraven aquí i al “macho” no calia 
que el diguessin que esperés, el “macho” es parava tant punt com arri-
bava a La Palmera. Molts anys enrere aquí es reunien molts clients aquí 
a l’acera, no en cadires ni bé assentats com ara estan a les terrasses 
dels bars, sinó en taules, tamborets, el que fos, i es portava el “Carrou-
sel Deportivo”, passaven tots els diumenges a la tarda aquí fora, amb 
un got de vi, un cafè, el què fos.
P: Clar, abans funcionava com a taverna...
R: Si, com a taverna-taverna, taverna en la qual es dispensaven cerve-
sa tirada (no sé si aquí a Olesa hi havia molts més llocs); hi havia el got 
més gros que eren dos litres i venia molta gent de fora també, es fotien 

els dos litres de cervesa i com que abans no hi havia control d’alcoholè-
mia, marxaven on fos. Al matí venien majoria de paletes, de la Cico (una 
cooperativa de construcció que ja no existeix) i molta gent a fer la bar-
reja. La botiga s’obria a les cinc del matí fins a les 12 de la nit, els 365 
dies de l’any. Nosaltres quan érem petits, menjaven per torns, menjava 
el meu pare, després la meva mare, teníem una dona que ens cuidava 
i ajudava a la meva mare a les feines de la casa i després nosaltres. 
P: Es vivia dins de la botiga...
R: Si, i això que et diré no és mentida: la meva mare va estar més de 
vint anys sense sortir al carrer. La meva iaia Lola anava a la plaça, com-
prava, li deixava el que fos a la meva mare. La meva mare, s’aixecava, 
esmorzava, sortia al taulell i fins la hora de dinar o de sopar, ella estava 
a la botiga, ara no troba a faltar sortir al carrer. Ella té 88 anys, el meu 
pare es va morir fa dos anys.

“La botiga s’obria a les cinc del matí 
fins a les 12 de la nit, els 365 dies de l’any”
P: Quan veu deixar “la taverna” per “la botiga”només?
R: Lo que ara s’ha posat de moda a les vermuteries, aquí ja es feia, però 
ho vam deixar de fer sobre l’any 1976 o així quan jo me’n vaig anar a la 
mili, perquè això donava moltíssima feina i a més a més, els meus pares 
ja es cansaven, jo no em dedicava a ajudar-los, tenia la meva feina a 
l’Ajuntament; per això es va deixar de fer el que era “la taverna”, encara 
que el taulell original encara hi és.
P: Què li pots dir a la gent d’Olesa?
R: A la gent d’Olesa sí que vull agrair: a tota la gent que durant aquests 
setanta anys ens han donat confiança i la seva fidelitat amb La Palmera, 
i que hagin estat aquí des dels meus avis, els meus pares i amb nos-
altres. Han estat tres generacions, des de la meva avia Gertrudis, que 
feia uns cargols i les mongetes que a la gent li agradaven molt, després 
els meus pares i per últim, la meva dona Juani, que és la que ha estat 
més aquí.
P: Què fareu amb tot l’estoc que encara hi és?
R: Fa algunes setmanes que ja estem liquidant tot, hi ha molta gent 
que ve i compra bastant, però encara em pregunten “A on hi anirem a 
buscar el vi?” Nosaltres hem buscat l’adreça de la bodega més a prop 
que poden trobar el vi que venem aquí, tenim el mateix subministrador 
des de fa més de 40 anys i és a Sabadell. I també molta gent es preo-
cupa també pel vermut perquè venen de molts llocs a buscar-lo, tenim 
l’adreça d’una bodega de Sant Vicenç dels Horts que tenen el mateix 
vermut que venem aquí.
Amb la resta, anem liquidant coses, perquè imagina’t que al magatzem 
hi ha cinc vegades més de lo que hi ha aquí. Intentarem anar venent 
mica en mica, sobre tot en pla col·leccionista, no com a botiga perquè 
ens vam donar de baixa a finals d’octubre, però sí com a particular.
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Esport olesà

Fitxatge
L’olesana Sandra Corcuera, 7 vega-
des Campiona del Món de Retrorun-
ning, fitxa per l'equip FasterWear 
per aquesta nova temporada 2019. 
L'objectiu és tornar a Itàlia per reva-
lidar el títol de campiona en ruta, i 
de cara a 2020, a pel Campionat del 
Món a França!
L'equip de la marca de roba espor-
tiva alacantina, FasterWear, ajudarà 
a Sandra a complir el seu somni i li 
donaran ales per tal que aconse-
gueixi fer història, i poder guanyar 
el seu 8è títol de Campiona del Món 
de Retrorunning.

Pareja en familia
El triatleta olesano Antonio Pareja 
fue parte de la 40ª Edición de la 
Cursa Popular de Igualada, una 
prueba “familiar” que contó con la 
participación de 4500 deportistas 
de diferentes edades, en un marco 
donde las familias de los corredores 
fueron los verdaderos protagonistas.
Pareja fue de la partida con tres 
generaciones de su familia: Carla, 
Berta, Iris, Lía, Esther, Luisa, Albert, 
Toni, Mercedes y Antonio.

BTT
El ciclista olesà de bicicleta de mun-
tanya David González Morales (de 
l’equip tarragoní Megabici-Tecafric) 
ha finalitzat la present temporada 
federada de curses de BTT a la seva 
categoria de Màster 50, d’una mane-
ra brillant. González va acabar segon 
a la general de l’Open provincial de 

Tarragona, al finalitzar primer a la 
prova d’El Molar; 5è al Campionat 
de Barcelona, celebrat a Sant Quintí 
de Mediona; 9è al Campionat de Ca-
talunya celebrat a Palafolls; 18è al 
Campionat del Món Màster disputat 
a Andorra; 5è a la general de totes 
les categories de la Xallenge de les 
Terres de L’Ebre i primer a la seva 
categoria, al guanyar totes les cur-
ses menys una per avaria mecànica. 
Enhorabona David!

Taekwondo
El passat 14 d'octubre es va celebrar 
el Campionat de Catalunya Infantil 
de Poomsaes i els esportistes del 
Club Harondo 2 van obtenir diferents 
resultats. Cristian Amoros, medalla 
d’argent (categoria individual elit); 
Andrés Morillo i Aroa Romero, bronze 
a la categoria individual; a la cate-
goria equips sincronitzats masculí, 
Cristian Amoros, Andrés Morillo i 
Alex Carrion, medalles de bronze, 
i a la categoria equip sincronitzat 
femení, Alejandra Paz, Maria Alvarez 
i Marina Garcia, cinquè lloc. Moltes 
felicitats a tots!

La nit de l’esport olesà
La Regidoria d’Esports celebrarà el 
proper divendres 16 de novembre 
(a les 19 hores, a l’Escorxador) una 
nova edició de “La nit de l’Esportis-
ta”, una festa que té com a objectiu 
reconèixer els mèrits esportius dels 
i les esportistes del municipi acon-
seguits en la passada temporada 
2017-2018. Fa un any es va celebrar 
la primera Nit de l’esportista, i fruït 
dels suggeriments d’algunes entitats 
i persones vinculades a l’esport local, 
enguany l’Ajuntament ha renovat 
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Treball
g S'ofereix Educadora Social per 

cuidar a nens/es entre 0 i 3 anys, 
en horari de matí. Amb experièn-
cia de tres anys cuidant a infants. 
Preu a convenir. Contacte: 654 
707 318 (Gemma).

g Noia de Batxillerat fa classes 
de repàs a nens i nenes de 
primària, 1r i 2n d'ESO. Tel: 
653 055 867 (Nàdia).

g Auxiliar de enfermería, con título 
oficial busca trabajo en Olesa y 
alrededores, también puedo ha-
cer de canguro, cuidar personas 
mayores, como asistente del 
hogar; tengo experiencia con 
niños y mayores, disponibilidad 
inmediata, precio a convenir. Tel: 
690 340 088.

g Es necessita professor d'an-
glès nivell ESO i Batxillerat. 
Interessats trucar al  647 63 
47 22

g Se ofrece chica de 16 años para 

cuidar a niños/as de entre 0 a 12 
años, en horario flexible. Tel: 622 
181 131 (Teresa).

g Busquem catadors de produc-
tes d'alimentació! Dona'ns la 
teva opinió i gratificarem la 
teva participació. Inscriu-te 
al telèfon 664 430 021.

g Dona amb experiència s'ofereix 
per cuidar gent gran i realitzar 
tasques de la casa. Tel: 93 778 
1319 / 671 245 348 (Anna Maria).

g Señor se ofrece para cuidar 
ancianos, titulación y expe-
riencia. Tel: 615 898 958.

Diversos
g Se alquila plaza de parking en 

c/Jaume de Viver esquina c/
Barcelona. Puerta automáti-
ca. Precio 55€/mes. Intere-
sados llamar al tel: 652 40 67 
90

g Vendo moto eléctrica, solo ha 
funcionado cuatro veces, está 

como nueva. Regalo la rampa de 
madera. Precio: 600 euros. Tel: 
93 778 1109.

g Local en alquiler en la mejor 
zona de comercial de Marto-
rell apto para cualquier nego-
cio. 500€/mes. Interesados 
llamar al 629 386 117.

g Se vende huerto de 2000 m2 en 
el término municipal de Esparre-
guera, pasado el puente de Ole-
sa, dispone de camino particular 
de acceso directo en coche a la 
finca, con tres barracas, agua 
de riego, árboles frutales. Finca 
rústica con escritura.  Precio a 
convenir. Interesados llamar al 
tel: 667 537 050.

g Plaça de pàrquing en venda, 
cotxe petit, accès per rampa. 
Zona barri La Central. Inte-
ressats contactar al tel: 673 
859 199.

g Noi de 42 anys busca habitació/
pis per compartir, preferiblement 
a Olesa o rodalies. Tel: 651 988 
487 (Toni).

g Per si és del vostre interès, 
venc llibres de segona mà de 
1r de Batxillerat de l’Institut 
Creu de Saba d’Olesa. Podeu 
contactar a través del 675 
934 377.

g Es ven vehicle de mobilitat re-
duïda, scooter Luna 3R, color 
vermell, pràcticament nou. Tel: 
660 445 453 (Esteve).

g Se vende huerto de 3 áreas en 
el término municipal de Es-
parreguera pasado el puente 
de Olesa, con agua. Precio a 
convenir. Finca rústica con 
escritura. Tel: 93 770 1227.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, excepte els ressaltats 
que es cobren per paraula. Per a la 
publicació, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640gmail.com, o al tel. 
626 684 065. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis de 
preus o modificacions de les ofertes. 
Els anuncis romandran publicats du-
rant dos mesos.

Fora de joc
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A la part de darrere de la Bi-
blioteca, a prop del pati de la 
Casa de Cultura, hi ha un arbre 
"decorat" amb un collaret ... 
Segurament haurà estat utilit-
zat per sostenir alguna figura 
o estructura. Però la veritat és 
que passarà el temps i si l’arbre 
no es queixa, allí es quedarà el 
collaret ...

completament les bases dels premis 
per tal que no només es reconeguin 
les gestes esportives d’entitats i 
esportistes locals sinó també altres 
mèrits no necessàriament lligats a 
resultats o podis.
Els premis del reconeixement espor-
tiu, en la seva edició 2018, tenen les 
següents modalitats:

-  Premi a les gestes esportives”: 
entitat i/o equip que hagi assolit 
un campionat de lliga, un as-
cens de categoria o un resultat 
important en una competició de 
prestigi.

- “Aniversari fundació d’entitats”: 
entitat que hagin celebrat 25, 
50, 75 anys durant la temporada 
2017-2018.

- “Premi a la dedicació a l’esport”: 
premi a un esportista, entrena-
dor, directiu o persona vinculada 
a una entitat del municipi. Aquest 
premi té l’objectiu de valorar la 
trajectòria d’un esportista, per-
sonal del cos tècnic, personal de 
la junta directiva, etcétera, que 
hagi ajudat a promocionar l’esport 
dins del municipi.

- “Premi a l’esportivitat-fairplay”: 
reconeixement a aquelles perso-
nes o equips que hagin represen-
tat millor els valors en l’esport.

- “Premi a l’esportista de l’any”: 
reconeixement al millor esportista 
masculí i la millor esportista fe-
menina de la temporada anterior 
finalitzada.

- “Premi a la millor tasca tècnica”: 
premi a l’entrenador o entrena-
dora que, per mèrits esportius 

i/o altres que així ho justifiquin 
en aquesta temporada, mereixi 
ser reconeguda.

- “Premi a l’organització d’esdeve-
niments esportius”: reconeixe-
ment a un acte o esdeveniment 
esportiu realitzat durant la tem-
porada anterior finalitzada que 
hagi promocionat clarament l’es-
port a Olesa.

- “Premi a l’esport adaptat per a 
persones amb discapacitat”: Re-
coneixement a una persona que 
competeixi en les competicions 
d’esport adaptat. 

Tir Arc Olesa
El passat diumenge 28 d’octubre va 
començar la Lliga catalana de sala 
(Canovelles), amb la participació 25 
esportistes del Tir Arc Olesa d’un 
total de 145 esportistes.
Sergio Pérez, Francesc Castillo, Pa-
blo Espes, Salvador Adrián, Ainara 
Garcia, Marta Gimeno, Josep Bayona 
i Ona Rubio, per una banda, i els de-
butants en Novells, Lorenzo Ravago, 
Oscar Pérez, Eva Navarro, Lluisa 
Monforte i Laia Cortel, per l’altra van 
aconseguir millors marques.
Per la seva part, Reche Bastides (Sè-

nior), Luis Ramos (Veterans), Aina 
Pla i Sergio Pérez (Cadet), Ainara, 
Unai, Leire i Claudia García, Ona 
Rubio i Lorenzo Ravago (Infantil) van 
assolir primers llocs. Marga Gimeno, 
Eva Navarro, Francesc Castillo, Iker 
Muñoz i Lucia Ramos van aconseguir 
segons llocs, i tercer llocs per Maria 
Reche, Lluisa Monforte i Daniel Es-
pes. En Arc adaptat, Hèctor Garcia 
va finatlizar a la sisena posició.

Esport olesà (cont.)

Els teus comentaris, en-
via’ls al twitter del 08640 
#periodic08640

Guaita
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Apel·lem a la memòria dels 
nostres convilatans... Al Parc 
Municipal hi ha dues columnes 
que semblen haver format part 
de una estructura, un edifici, 
una obra d’art... S’hi ha algú que 
pugui donar més informació, ho 
agrairíem...

Els teus comentaris, en-
via’ls al twitter del 08640 
#periodic08640
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Per molts anys!
Octubre
Agustina Guillamón Casanovas (95), Amparo Redón Bertolín (62), Ana María Fabregat Campos (85), Ana María Flores López (63), Angel Martínez 
(55), Angela Lleonart Puig (86), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria Valero Molet (40), Antonina Macià Estany (95), Arsenio Fernández Alvarez 
(85), Azucena Domene Delgado (60), Baldomero Torres González (98), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (66), Clara Fortuny (19), Claudia 
Fernández Duarte (16), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (61), David Rodríguez Piedad (40), Dolores Bermúdez Vicente (86), Elsa López (27), Es-
perança Cadevall Esteve (88), Esteban Rodríguez Caparrós (71), Fernando Ramírez Doblas (82), Francisca Ramírez González (83), Gala Sales 
Alcobet (8), Genís Carbó (47), Gerard Plà Valldeperas, Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat (43), Ismael Sebastià Bayot (91), Jara 
González Requena (15), Jennifer Baez Passarge (25), Joaquín Parra Vicente (62), Jordi Daniel Jiménez Conde (29), Jorge Sala Calvera (71), José 
Gutiérrez Del Moral (95), José Pérez Morales (93), Josep Almasqué Gil (48), Josep Anton Domínguez (80), Josep Montoya Belmonte (90), Josep 
Pino Batista (71), Josep Solè Travè (92), Josep Vives Miralles (91), Júlia Fortuny (21), Kyra Torres Bagües (16), Laia Buch (19), Laia Montes Porta 
(22), Lucía García (14), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc Carbó Agut (14), Marcelo Fraile Minuto (50), María Angeles Ortiz Serrano (95), María 
Benedicta García Ballesteros (94), Maria dels Angels Ruiz Costa (83), Marta Xairó (34), Matías Fraile Avalos (23), Meritxell Montes Vicente (22), 
Meritxell Planas Aranda (43), Meritxell Vendranas Mata (34), Mireia Arévalo Poquet (40), Mireia Montes Almoguera (24), Mireia Mostazo, Nieves 
García Compte (82), Noe Vidal (40), Núria Aymarich Lavado (14), Olga Morraja Mostazo (18), Oriol Maldonado Solà (20), Oscar Montes Vicente 
(12), Paco Fernández Garzón (48), Paula Pujol Fernández (23), Pere Figuera Ariño (98), Pere García Bertolín (88), Pilar Pérez Balsera (74), Ramón 
Pérez Artola (47), Rosa Guillamón Subirana, Santos Forn (52), Saturnino Estupiñá Freixas (83), Sònia Jobé Bosch (34), Teresa Mora Mora (87), 
Toni González Granel (47), Victor Padilla Gómez (28), Xavier Artiles Tejero (34), Yesika Ortiz Abenza, Yolanda López Bertrán (53).
Novembre
Adrià Simón Ortiz, Aïda Domínguez Puig (24), Alba Domínguez Puig (18), Ana Cintas Gómez (27), Aurora Martín Díaz (48), Carlos Tejero Sánchez 
(26), Carme Jordà (84), Carme Raluy, Carmen Cortadella Cavallé (83), Claudia Fernández Bagán, Claudi Párraga Jabares (15), Claudia Reche (21), 
Cristian Monton Corchero (23), Cynthia Leandro Ramos (42), Daniel Arroyo Moss (12), Daniel Ribas Batalla (23), Daniel Royo Espejo (17), Emili 
Ribas Carreras (88), Ester Benito González (77), Eulalia Colomer Pujol (50), Hugo González Esteban (14), Iván Olivé Bermejo (46), Jaume García 
Vallés (64), Javier Mendiola Aranda (56), Jordi Bayona Carrasco (45), Jordi Povill Ubach (80), José Oliver Vidal, Josefina Toledo (96), Laia Montes 
Porta (22), Laura Llimona Colomer (14), Lluïsa Pino Gotsens, Manolita Barra Parisio (75), Mar Zhen (15), Marc Solà Ramos (28), Mari Carmen 
Ruiz Ruiz (56), Maria Angeles Zamora García, Maria Costa Pallarós (81), Maria Valero Ojeda (82), Marianne Mesman (68), Meritxell Cortés Vicente 
(22), Miquel Pino Gotsens (72), Montserrat Termens Mestres (81), Natividad López Huerta (70), Núria Jorba Picañol (61), Núria Maldonado Solà 
(17), Oscar Lozano (46), Pepita Sala Coll (94), Raquel Vicente Torrijo (39), Ricard Simon Bosch, Rosa Arcarons (58), Rosa Arévalo (44), Sandra 
Monton Corchero (23), Sergio Robles (39), Teresa Pedrero Casas (61), Toni Matas Ramos (42), Trini Camprubí (62), Victoria Conterno (19).

NdelaR: Per un involuntari error a l’edició d’octubre es van publicar aniversaris del mes equivocat. En aquesta edició publiquem els ani-
versaris d’octubre i de novembre. Moltes felicitats!
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 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 d’enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@gmail.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. 08640

¡Muchas felicidades!

Te queremos Pedro. Tu hermana y 
cuñado.

Benvinguda Emma!

14 de setembre de 2018

Per molts anys Izan! 

Ja són 10! et desitjem el millor del 
món perquè és el que et mereixes. La 
teva família t’estima moltíssim.

¡Muchas felicidades 
Carla!

Te queremos, papa y mama.
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