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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
Aquests dies històrics ens han dei·
xat i ens seguiran deixant paraules, 
moltes paraules; escrites, dites, vis·
tes, oïdes, cridades i xiuxiuejades. 
Substantius, adjectius, verbs, frases 
i expressions de diferent calibre. I 
hem de valorar l’exercici lliure i de·
mocràtic de la paraula, malgrat que 
ens confronti amb amics, familiars, 
veïns i companys de feina. S'han llegit 
i escoltat paraules com repressió, lli·
bertat, independència, desconnexió, 
por, incertesa, hipocresia, rebel·lia, 
sí, no, Espanya, Europa, Catalunya, 
catalans, senyera, espanyols, Madrid, 
Barcelona, policia, bogeria, increduli·
tat, sang, cops, acció, inacció, corat·
ge, collons, perplexitat, rialles, plors, 
pau, crisi, tensió, reconeixement, 
secrets, diàleg, covards i valents, 
salvatges, llàgrimes, tristor, ferits, 
injustícia, sentiments, impulsos, reac·
cions, alegria, violència. Hi ha moltes 
més, moltes....
Cal destacar el gest de les mans ai·
xecades del poble català davant de 
qualsevol esbós de violència per part 
de les forces de seguretat espanyo·
les. No s'ha vist, ni llegit, ni escoltat 
ni tan sols una devolució a aquestes 
accions repressives, per part de la 
gent del carrer.
Davant d'aquests dies d’ebullició so·
cial i política i en el marc d’una gran 
incertesa, és molt difícil trobar expli·
cacions, arguments vàlids i sobretot, 
predir què passarà. El tancament 
d'aquesta edició ens troba al mig del 
riu, travessant el conflicte d'interes·
sos polítics, on milions de persones 
estan pendents del que es decideixi. 
I no només de la península. El món 
sencer opina i està pendent del què 
passarà.
Estem plens de "Mans aixecades", 
"Declaració unilateral d'independèn·
cia", "Estan bojos", "No m'ho puc 
creure", "Això no ho he viscut en tota 
la meva vida", "On volen arribar?", 
"Quin poble el català" i més frases i 
definicions del que està passant. Les 
xarxes socials, un cop més, estan 
jugant un paper decisiu perquè són 
utilitzades com una eina més de co·
municació i de difusió de les notícies 
i del dia a dia d'aquest complicat 
escenari que estem vivint.
Des d'aquí, proposem seguir utilit·
zant el periòdic 08640 com una via 
de comunicació i com sempre des de 
fa 14 anys, defensem rotundament 
la llibertat d'expressió. Bona lectura!

Per evitar incendis
Diversos trams de camins forestals 
que es troben al terme d’Olesa 
s’han arranjat durant aquest estiu 
per garantir el seu bon estat de 
conservació i permetre l’accés dels 
vehicles de bombers per a casos 
d’urgència. Aquestes actuacions es 
troben emmarcades en el Pla de 
Prevenció d’Incendis. Olesa dispo·
sa d’una xarxa de camins forestals 
d’uns 32 quilòmetres, dels quals 
el Departament de Medi Ambient 
de l’Ajuntament fa el manteniment 
anual d'uns quinze quilòmetres de 
camins del terme municipal amb 
l'objectiu de disposar d'una xarxa de 
camins forestals en condicions per 
tal que hi puguin accedir els bom·
bers. Els treballs de manteniment es 
fan a vies estratègiques per accedir 
a diferents punts de la població i  a 
punts d’aigua i de forma coordinada 
amb els Bombers de la Generalitat 
que valoren l’estat dels diferents 
camins i es planifiquen les diferents 
actuacions.
El manteniment dels camins fores·
tals forma part dels treballs inclosos 
dins del Pla de Prevenció d’Incendis 
i, per aquest motiu, Olesa disposa 
d’un contracte de manteniment anu·
al de camins que també s'encarrega 
de fer desbrossament de parcel·les 
i franges perimetrals.

Plaques franquistes
L’Ajuntament d’Olesa va retirar el 
passat 27 de setembre, les darreres 
plaques franquistes que encara es 
conservaven en alguns habitatges 
protegits complint així amb la moció 
que es va aprovar per Ple d’acord 
amb la Llei del Memorial Democrà·
tic i la Llei de la Memòria Històrica. 

D’aquesta manera, no queda cap 
símbol franquista a l'espai públic 
del municipi.
En concret, s’han tret 15 plaques 
que encara es conservaven en fa·
çanes d’edificis privats als barris de 
Sant Bernat, La Central, Poble Sec 
i l’Eixample i que incorporaven els 
símbols falangistes del jou i les flet·
xes. En aquests barris es van enviar 
cartes per a notificar la retirada de 
les plaques a totes les comunitats 
de veïns. El consistori s’ha fet càr·
rec dels costos de retirada que han 
executat treballadors de la brigada 
municipal.

C-55
Olesa construirà un pas elevat per 
a que vianants i ciclistes puguin 
creuar amb seguretat la C·55 fins 
el camí del riu. L’alcaldessa d’Olesa, 
Pilar Puimedon i el responsable d’Ur·
banisme, Josep Contreras, s’han re·
unit amb Pere Mateu, director de la 
Xarxa Ferroviària, i Josep Comellas, 
cap d’infraestructures de FGC, per 
trobar la millor ubicació on construir 
un pont que travessi la carretera 
C·55, una via d’altra perillositat, i 
permeti connectar ambdues bandes 
del municipi.
De moment encara no s’ha concretat 
la possible ubicació perquè s’estan 
estudiant vàries alternatives amb 
la Generalitat i Ferrocarrils. L’alcal·

Això passa al poble

Farmàcies de torn diürn  - octubre 2017
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

diumenge1 VENDRANES
dilluns 2 LEY
dimarts 3 MATAS
dimecres 4 ABELEIRA
dijous 5 ALAVEDRA
divendres 6 BARGALLÓ 
dissabte 7 VENDRANES  
diumenge 8 BERENGUER
dilluns 9 MATAS
dimarts 10 ABELEIRA
dimecres 11 ALAVEDRA

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

dilluns 23 ALAVEDRA
dimarts 24 BARGALLÓ
dimecres 25 VENDRANES  
dijous 26 BERENGUER
divendres 27 LEY
dissabte 28 MATAS
diumenge 29 ABELEIRA
dilluns 30 BARGALLÓ
dimarts 31 VENDRANES   
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dessa va explicar que “amb aquest 
pont s’evitarà l’alta perillositat que 
comporta creuar aquesta via on ja 
hem hagut de lamentar víctimes, 
algunes mortals”. D’aquesta manera 
es connectarà amb el camí del riu, 
una llera fluvial que s’està arranjant 
com a via verda. Aquest és un ter·
reny propietat de Ferrocarrils de la 
Generalitat i per això s’estan duent 
a terme aquestes converses per a 
facilitar les feines d’ús i accessos.

Riera i la riera
L’Ajuntament ha explicat als ciu·
tadans afectats la planificació del 
projecte de cobriment de la riera 
de Can Carreras, una de les actua·
cions més ambicioses del municipi. 
L’Ajuntament preveu engegar les 
obres entre finals d’aquest mes 
d’octubre i inicis de novembre, se·
gons ha anunciat el regidor d’Obres 
i Edificació, Miquel Riera. El regidor 
ha detallat que al llarg d’aquest mes 
d’octubre també es faran treballs 
relacionats amb aquest ambiciós 
projecte, concretament els sondejos 
del carrer i la inspecció de tots els 
edificis afectats per les obres per 
tal de tenir tota la informació sobre 
l’estat del subsòl i també dels edi·
ficis que hi ha, als quals se’ls farà 
seguiment al llarg de la consecució 
de tot el projecte.

Guia
Amb l’objectiu d’avançar en l’ús 
d’un llenguatge no discriminatori i 
que s’adapti a les noves necessitats 
socials, sense renunciar a la claredat 
en la comunicació; l’Ajuntament ha 
elaborat la “Guia d’ús no sexista del 
llenguatge”, que dóna les pautes 
d’un llenguatge més respectuós 
amb les ciutadanes i els ciutadans. 
Tenir cura del nostre llenguatge 
és molt important per defensar la 
igualtat de drets i d’oportunitats, i 
l’Ajuntament d’Olesa, com a admi·

nistració pública que és, ha de servir 
d’exemple per a la ciutadania.
Aquest manual d’ús de llenguat·
ge igualitari s’adreça al personal 
de tots els serveis municipals i a 
tothom qui hi estigui interessat. A 
partir d’aquesta guia es difondrà 
el material necessari per fer un ús 
no sexista del llenguatge tant es·
crit, com oral i visual en totes les 
comunicacions internes i externes 
del consistori i en els mitjans de 
comunicació municipals. L’Ajunta·
ment d’Olesa aposta per la cura de 
la llengua i, alhora, per promoure 
usos lingüístics que permetin fer 
visibles les dones en els textos de 
l’Administració en general, però so·
bretot en els institucionals.

Es busquen voluntaris
“Incrementar l'èxit educatiu dels 
infants amb voluntaris que treballin 
en la millora de la seva comprensió 
lectora”: aquest és l’objectiu del 
projecte LECXIT, un programa im·
pulsat per l’Ajuntament i la Fundació 
Bofill per a nens de primària de les 
escoles d’Olesa.
El Departament d’Ensenyament de 
l’Ajuntament busca voluntaris per 
participar en el projecte, per aju·
dar als escolars de tercer i quart 
de primària a millorar la seva com·
prensió lectora. Aquest projecte es 
va iniciar a Olesa el curs passat amb 
una prova pilot a l’escola Montserrat 
amb uns 14 alumnes participants i, 
segons el Departament d’Ensenya·
ment, les valoracions tant d’alumnes 
com de voluntaris han estat molt 
positives, motiu pel qual, enguany, 
s’hi ha sumat l’escola Sant Bernat, 
Josep Ferrà i Esteva i Escolàpies. Es 
necessiten al voltant d’una desena 
de voluntaris per a cada escola 
participant.

Refugiats acollits
L'Ajuntament d’Olesa ha acollit la 
primera família de refugiats provi·
nents de Damasc (Siria), integrada 
per tres membres, mare i dos fills. 
L’alcaldessa, Pilar Puimedon, els ha 
donat la benvinguda i han formalit·
zat l’acte de signatura del contracte 
de lloguer del pis on començaran 
una nova vida després de fugir de 
la guerra siriana. 
Aquesta família està formada per 
la mare, un fill universitari que es·
tudiarà a la Universitat Autònoma 

de Barcelona; i una filla adolescent 
que ha estat matriculada a l’institut 
Creu de Saba. Ja fa 8 mesos que 
resideixen a l’Estat Espanyol a tra·
vés del pla d’acollida del Ministeri de 

Sanitat, Serveis Socials i Igualtat; 
han passat 6 mesos en un centre 
d’acollida i ara, és a Olesa, on fi·
nalment podran disposar d’un pis.

Això passa al poble (cont.)
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Preparant el pas elevat Foto: AOM

Primera família síria acollida a Olesa Foto: AOM

Voluntaris de l’any passat Foto: AOM
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Escolàpies
Davant els fets ocorreguts en els 
darrers dies a Catalunya, el col·legi 
Escolàpies Olesa de Montserrat 
posa de manifest el seu rebuig 
a qualsevol acte de violència. No 
pretenem entrar en qüestions polí·
tiques, però com a escola cristiana, 
sempre hem defensat, defensem 
i seguirem defensant el respecte 
cap els altres, cap a les diferents 
idees, la tolerància i la convivència 
pacífica entre pobles i cultures.
En el nostre dia a dia, a les nostres 
aules, nosaltres, com a docents, 
tenim com a objectiu transmetre 
aquests valors que aquests dies 
s'han trobat tant a faltar. No podem 
perdre de vista que aquesta tasca 
de formar persones en el respecte 
i la convivència és tasca comuna i 
compartida amb les famílies, una 
tasca que ens omple i agrada fer. 
Aquests nen/es i joves són els 
qui, mitjançant el nostre exemple, 
faran possible, en el futur, una so·
cietat més sensible, respectuosa i 
amb estima vers el seu entorn i les 
persones que el formen. Per aquest 
motiu, a la nostra escola, des de 
la llar d'infants fins a quart d’ESO 
hem portat a terme diferents ini·
ciatives i una d'elles és la que us 
mostrem a la fotografia.
La Comunitat educativa d'Escolà-
pies Olesa

Democràcia original
Al final de molts anys de dictadu·
ra, el gran monarca d'aquest país 
es va sentir benvolent i va decidir 
fer servir la seva democràcia. Per 
posar·la a la practica, va reunir a 
bascos, catalans, gallecs, valenci·
ans, andalusos, extremenys, mur·
cians i alguns mes, gents de tota 

Espanya i el hi va dir: “a partir d'ara 
farem autonomies per els vostres 
països i regions, axis gaudirem tots 
per un igual de democràcia”. Las 
gents totes sobtades pregunten: 
què assolirem tots nosaltres amb 
l'autonomia i aquesta democràcia? 
El gran mandatari va respondre: 
“tots vosaltres a partir d'ara po·
dreu escollir la manera de fer·me 
feliç, podreu triar com pagar·me 
els impostos que jo imposaré i 
podreu escollir la manera de su·
mir·vos i amollar·vos a la meva 
voluntat”. Tots varen quedar muts 
i estorats, fins que un representant 
d'una regió del sud peninsular va 
gosar dir: 
“senyor, jo tenia moltes esperan·
ces i forces més coses a reclamar 
amb l'autonomia i la democràcia”. 
El tot poderós mandatari es posà 
molt seriós i digué: “senyor del 
Sud, faixi el puntual favor de no 
parlar pas més, ja que las seves 
paraules manen terrorisme, in·
surrecció i corrupció, delictes molt 
greus que poden ser jutjats per 
el nostre tribunal constitucional. 
Tots vostès tenen el privilegi de 
la nova democràcia i autonomia, 
però sempre seguin lo que dictin 
els tribunals del meu partit i sem·
pre sota el manament de la meva 
policia i del únic i gloriós exercit 
nacional”. Ningú va dir res més, 
però tots van pensar que allò no 
era pas democràcia d'un poble 
civilitzat, era un parany de gents 
prepotents i totalitaris.
Jaume Francesch Sole

Serveis mínims
El passat dissabte 14 de setem·
bre vaig telefonar a l’Ajuntament 
per assabentar·me si l’alcaldes·

sa havia anat a la manifestació 
de batlles. Es va sentir una veu 
que deia “Aquí policia”, però no 
va respondre ningú; vaig repetir 
l’operació amb el mateix resultat. 
Directament telefono a la Policia 
Local fent la pregunta i van dir·me 
que ells no sabien res, hi ha coses 
que els hi expliquen, però d’altres 
no. Pregunto: els caps de setmana 
no podrien haver·hi uns mínims de 
servei a l’Ajuntament?
Maria Mercè Boada

Referéndum*
He vivido unos tiempos en los que 
tenía que cantar el “Cara el Sol”, 
tomarme el oportuno botellín de 
leche “Rania”, rezar el “Padre nu·

estro” cada día y tener que estudiar 
la asignatura de “Formación del Es·
píritu Nacional” durante mi época 
de formación, entre otros muchos 
detalles que seguro que muchos 
de mi generación conocerán. En 
aquellos tiempos “el miedo” era el 
ambiente que se respiraba ante cu·
alquier tipo de expresión que fuera 
contrario al “Orden legal vigente”.
Creía que todo ello había pasado a 
formar parte de la historia. Craso 
error; hoy en día la realidad demu·
estra que no es así ante el proceso 
en que nos encontramos ante el 
referéndum del 1 de octubre. Al·
gunos defienden que es ilegal pero 
éstos son aquellos equiparables al 
ladrón que dice que es ilegal robar 
o aquellos que incumplen lo que 

Correu
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Correu (cont.)
dicen en su programa electoral, 
sagrado contrato con la sociedad 
que los ha apoyado, alegando que 
la situación que se encontraron es 
peor de lo que ellos esperaban, 
alegación totalmente falsa pues la 
conocían sobradamente. Aquellos 
que se hartan de decir que todo va 
bien cuando la realidad muestra 
que cada vez tenemos menos y que 
lo único que hacemos es repartir 
lo poco que tenemos entre más 
personas abriendo cada vez más 
la brecha entre ricos y pobres, 
etcétera, etcétera, etcétera.
¿Por qué es ilegal depositar una 
papeleta en una urna que permita 
manifestar mi opinión ante la po·
sibilidad de una nueva forma de 
hacer las cosas? ¿Realmente estoy 
matando, robándole el pan, o qui·
tando derechos a alguien?
Yo acepto que muchas más perso·
nas puedan no estar de acuerdo 
conmigo y aceptar lo que diga una 
mayoría, y es a todas esas perso·
nas a las que les pido que el día 1 
de octubre vayan a manifestar su 
opinión, porque, aunque la mayoría 
diga que “NO”, habremos dicho 
“SI” a un derecho fundamental de 
la democracia: la expresión que 
todos tenemos y que nadie nos 
puede quitar.
Ha costado muchos años conse·
guir este derecho, no lo perdamos 
ahora. Es hora de dejar muy claro 
a los cargos electos el hecho de 
que están donde están gracias a 
nosotros, no porque ellos así lo han 
decidido, y que si no cumplen con 
nuestras expectativas no tienen fu·
turo. Esto sólo se puede conseguir 
si cambiamos unas reglas obsole·
tas propias de un pasado que hoy 
en día no se adaptan a los nuevos 
tiempos en que vivimos.
J.M.G.
*NdelaR: carta rebuda el 24/9

Bulo
“Los gatos de Olesa no tienen pi·
enso”. Pedimos por favor, que si 
realmente amas a los animales, 
no te animes a publicar en las re·

des sociales o ir hablando por ahí 
gratuitamente sin tener la certeza 
de que es verdad. Todos estos 
comentarios y habladurías, en vez 
de sumar, restan. Y quien, verda·
deramente lo paga, son los ani·
males. Afortunadamente Olesa es 
un pueblo que cuenta con más de 
una y dos asociaciones animalistas. 
Siempre podéis contactar con ellas 
ante cualquier duda y/o comunicar 
cualquier incidencia respecto a los 
animales. También nos vimos en la 
obligación moral de aclarar y hacer 
difusión de este bulo por el bien de 
los gatos y también por todo el vo·
luntariado, socios y colaboradores 
de la entidad.
Por otra parte, queremos aclarar 
que recibimos una subvención 
económica del Ayuntamiento para 
que, de forma voluntaria, gestione·
mos el gato urbano y que tenemos 
socios que también nos ayudan con 

sus cuotas y/o aportaciones pun·
tuales y voluntarios que cuidan las 
colonias. En el barrio de Las Planas 
hay tres puntos de alimentación, 
donde semanalmente se reponen 
los comederos y bebederos (unos 
30/40 kg de pienso y unos 40 litros 
de agua), por lo que por la salud 
de todos, no alimentes a los gatos. 
ACAIMA

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

Puntos de alimentación para gatos                
Foto: ACAIMA
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SERVEI A  
DOMICILI
Lluís Puigjaner 6
T. 93 778 14 21
610 31 19 23

DINEM, SOPEM

Pg. del Progrés, 2 
T. 680 36 87 28

•	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

CAFETERIA
 Argelines, 102
Horari: dilluns a divendres, 
de 8 a 14 h i de 16 a 20 h. 
Dissabtes i diumenges, 
de 8 a 14 h
Tel 93 778 39 60
cafeteriaminoa@gmail.com

Francesc Macià, 81 5º 1ª 
T. 93 778 18 80

ENS CUIDEM

Cafè d’Autor Barista
Passeig del Progrés, 15-19

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

Cosmética Perfumes Inciensos
Rambla Catalunya 27 / T. 931 827 381

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

Anselm Clavé, 78 - T. 93 778 41 88

BOLSOS - ROBA - BIJUTERIA
I TOT TIPUS DE COMPLEMENTS

Alfons Sala, 12
T. 931 17 59 06

Passeig del Progrés 1 B
Tel. 93 778 29 23

MODA

Centre de Salut Espígol 
T. 93 778 27 28   
www.espigol.org

Josep Bel Prades
Cuidant·vos des de 1996

Reformes integrals · Cuines, banys 
i armaris · Obra nova

C/ Jaume de Viver 5 · Olesa de Montserrat
93 778 23 35

www.topcyser.cat · www.facebook.com/topcyser

ROBA, MODA I COMPLENTS
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Fins al 13 d’octubre
Exposició fotogràfica d’Albert 
Planàs i Pinén: “Libèl·lules, 
espiadimonis, estiracabells: 
una visió molt propera”. A la 
Biblioteca.

Fins al 29 d’octubre
26ª Mostra de Pintors 
d’Olesa. A la Casa de Cultura.

Dimarts 10

Hora del conte: “Fuig, 
bèstia!”, sessió especial 
amb motiu del Dia de la 
Salut Mental, a càrrec de la 
Mon Mas. Adreçat a nens i 
nenes, a partir de 4 anys. A 
les 18 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Regidoria de Salut 
de l’Ajuntament d’Olesa.

Correpinxos dolços (esmorzar 
i berenar). A les 18 hores. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Dimecres 11
Nova edició dels 
“Menjallibres”, club de lectura 
per a nois i noies de quart i 
cinquè de primària. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Inauguració de la 26ª Mostra 
de Pintors d’Olesa. A les 19:30 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola d’Arts i 
Oficis.

Dijous 12

Correpinxos saladets. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Dissabte 14
Sardaball: sardanes, sopar i 
balls d’envelat. A les 20 hores, 
a l’UEC. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Club de lectura “Llegim el 
teatre”: “Islàndia”, de Lluïsa 
Cunillé, amb la moderació de 
l’Espe Piñero. A les 11 hores, a la 
Biblioteca.

Diumenge 15

III Travessa de les tres 
ermites (20 kilòmetres). 
Sortida: a les 7:30 hores, des de 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. 
Organització: Ajuntament i 
CMRO.

33è concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: “Escac doble, de 
creació pròpia”, amb el Grup 
Filagarsa, de Molins de Rei. A les 
18 hores, a l’UEC. Organització: 
UEC Olesa.

Dilluns 16

Hora del conte per a nadons: 
“Contes amb olor de cel 
blau”, amb Sherezade Bardají. 
Per a infants de 6 a 24 mesos. A 
les 18 hores, a la Biblioteca.

Dimarts 17

Correpinxos dolços (esmorzar 
i berenar). A les 18 hores. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Dimecres 18

Xerrada: “Assessorament 
col·lectiu”, a càrrec del Sindicat 
de Llogaters/es. A les 19:30 
hores, a l’Antic Escorxador. 
Organització: AAVV La Rambla·
Eixample.

Club de lectura per a joves: 
“Prohibit llegir”, adreçat a 
alumnes de primer i segon 
d’ESO. A les 17:30 hores, a la 
Biblioteca.

Dijous 19

Caminada especial 
“Fem salut”, vacunació 
i pneumococ. A les 9:15 
hores, des de la Plaça Fèlix 
Figueras i Aragay. Organització: 
Ajuntament i CAP Olesa.

Commemoració del Dia 
Internacional del càncer de 
mama. Lectura del manifest, 
enlairament de globus roses i 
cantata de la coral “Les Veus 
d’Ariadna”. A les 17:30 hores, a 
la Plaça Catalunya. Organització: 
Ariadna.

Retransmissió de l’òpera 
“Don Carlos” de Giuseppe 
Verdi, en directe des de París. A 
les 18 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

Correpinxos saladets. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Divendres 20

Sortida al teatre Victòria 
de Barcelona: “Cabaret el 
musical”. A les 16 hores, des 
de la Plaça de l’Oli. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Concert de la Jazz Band i 
de l’Escola danesa Hvidovre 
Musikskole. A les 20 hores. 
Organització: Escola de Música.

Projecció de la pel·lícula 
“El cuirassat Potemkin” i 
presentació del llibre “De Lenin 
a Putin”, amb Raúl García Durán 
(professor d’economia aplicada 
de la UAB) i Benjamín Bastida 
(catedràtic de política econòmica 
de la UB). A les 19 hores, a 
la Biblioteca. Organització: 
OlesaAteneu.

Hora del conte: “Pícnic 
per a petits curiosos”, amb 
Sherezade Bardají. Per a nens i 
nenes a partir de 4 anys. A les 
18 hores, a la Biblioteca.

Dissabte 21

Escacs per a nens i nenes! 
A les 11 hores, a la Biblioteca. 
Organització: Club d’Escacs 
Olesa.

Excursió inclusiva al medi 
natural amb la Cadira 
Joëlette. A les 10 hores. 
Organització: Ajuntament.

Festival “Lluitant es pot 
vèncer”. A les 18:30 hores, al 
teatre La Passió. Organització: 
Ariadna.

Diumenge 22

Teatre: “El carreró de les 
bruixes”, amb la companyia 
Poca Cosa Teatre. A les 17:30 
hores, al teatre El Casal. 
Organització: La Xarxa Olesa.

33è concurs de teatre Premi 
Vila d’Olesa: “Un esperit 
burleta” de Noel Coward, amb 
el Grup Attrezzo, de Vilafranca 
del Penedès. A les 18 hores, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Dimarts 24

Correpinxos dolços (esmorzar 
i berenar). A les 18 hores. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Retransmissió de l’òpera 
“El ball de màscares”, de 
Giuseppe Verdi, en directe des 
del Liceu de Barcelona. A les 
20 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

L’agenda de l'octubre '17
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Dimecres 25

Tens una tablet i vols llegir 
llibres en qualsevol moment? 
Vine a la Biblioteca i t’expliquem 
com fer·ho de manera gratuïta 
a través de l’eBiblio. A les 15:30 
hores, a la Biblioteca.

Nova edició dels 
“Menjallibres”, club de lectura 
per a nois i noies de quart i 
cinquè de primària. A les 17:30 
hores, a la Biblioteca.

Dijous 26

Correpinxos saladets. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Divendres 27

Club de lectura general, 
conduït per Maria Montoriol: 
“La fórmula més estimada 
pel professor”, de Yoko 
Ogawa, moderat per la Maria 
Montoriol. A les 18:30 hores, a la 
Biblioteca.

23è Concurs de poesia 
de l’Associació Voluntaris 
d’Olesa. Lectura de poemes i 
lliurament de premis. A les 18 
hores, a la Casa de Cultura. 
Organització: AVO i Ajuntament.

Conferència: “Vellut, 
damasc i argent: el càrrec 
de porrer a la Baronia de 
Montserrat”, a càrrec de Joan 
Pozo Marcet, investigador local. 
A l’Ajuntament. Organització: 
L’Arrel Acció Cultural.

Cinema de terror + Festa 
terrorífica, amb crispetes! A 
les 23 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Bloc Juvenil.

Dissabte 28

Intercanvi de punts de llibre. 
A les 10 hores, a la Biblioteca. 
Organització: 7 dones per punt.

“L’Olesa fosca i misteriosa”, 
visita guiada per l’Olesa més 
oculta. A les 22 hores, a la Plaça 
Nova. Organització: L’Arrel Acció 
Cultural.

Taller d'iniciació a la cuina 
natural: esmorzars. A les 
11 hores, a l’Antic Escorxador. 
Organització: AAVV La Rambla·
Eixample.

Teatre: “Primera plana”, amb 
producció pròpia i dirigida per 
l’olesà Ignasi Campmany. A les 
22 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La 
Passió.

Show d’improvisació 
amb temàtica terrorífica 
“Improhorrorshow”. A les 
22 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Butaka.

Diumenge 29
Cinema infantil. A les 17 hores, 
al teatre El Casal. Organització: 
Associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

33è concurs de teatre 
Premi Vila d’Olesa: “Toc-
toc”, de Laurent Baffie, amb 
el Grup Inestable Ceretana, de 
Puigcerdà. A les 18 hores, a 
l’UEC. Organització: UEC Olesa.

Teatre: “Primera plana”, amb 
producció pròpia i dirigida per 
l’olesà Ignasi Campmany. A les 
18:30 hores, al teatre La Passió. 
Organització: Associació La 
Passió.

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

Dimarts 31

Correpinxos dolços (esmorzar 
i berenar). A les 18 hores. 
Organització: Associació de 
Botiguers i Comerciants d’Olesa.

Vine al Túnel del terror més 
famós d’Olesa. A partir de les 
20:30 hores, al teatre El Casal. 
Organització: Bloc Juvenil.

Castanyada, organitzada per 
l’Ajuntament.

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

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

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

PROFESSIONALS

MODA

Anselm Clavé 117 
T. 93 114 76 87

Moda Infantil
Anselm Clavé 100 Local 16
T. 93 778 16 99  
montsemoreno68@gmail.com

C/ Colon 127 
T. 93 778 75 18  
pecatdolc@gmail.com 
www.pecatdolc.com

Alfons Sala, 2 
T. 93 778 47 34 · 674 436 683
treschicscp@gmail.com

Mallorca,11-13 bx.
08640 OLESA DE MONTSERRAT

Rbla.Catalunya,98 5è 2a
08008 BARCELONA

www.ambitassessor.com

937 782 011

ambit@ambitassessor.com

T. 606 90 44 68
mfarre@estudimf.com

Assessoria Jurídica Divorcis. Separacions. 
Herències. Arrendaments. Qüestions Civils i 
Penals. Accidents de Circulació. Compra. Venda 
LLoguer. Contractes, etc…
DÈLIA SASTRE ROBLES, Advocat
Av. Francesc Macià 81 1r 4ª
Tel. 93 778 43 73 
mail: sastrer@telefonica.net 
25 anys al seu Servei

Assessoria laboral
Laboral. Pensions. Gestió Fiscal i Comptable. 
Constitució d’empreses. Autònoms. Accidents 
de Treball. Estrangeria
REMEDIOS MORA MORA
Graduat social Col.legiat.
Av. Francesc Macià 81 1r 4ª
Tel. 93 772 97 28
rememora@telefonica.net
25 anys al seu Servei

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

ASSESSORIA PARENT

David Navarro 
Personal trainer
Tel 637865403
davidnptrainer@gmail.com

david navarro

davidnptrainer

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

Gestions i avaries en horari d’oficina
De dilluns a divendres de 8.30 a 13.30 h dimarts i dijous de 16.30 a 19.30 h. 
Tel. 93 778 18 99 Urgències 24 hores. Tel. 93 778 02 95
w w w . c m i n e r a o l e s a n a . c a t

Lluís Puigjaner 113, Olesa de Montserrat (08640) 
931173 565  www.camerino.es  info@camerino.es

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

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

Mecànica- Planxa- Pintura
C/ Can Singla nº 11
Pol. In Can Singla
Tel 93 778 22 55
info@men2cars.com

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

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

PER A LLOGAR O VENDRE COMPTA AMB NOSALTRES

ACADÈMIA DE REFORÇ
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Empreses, entitats  i serveis

Mag
El proper diumenge 5 de novem·
bre, arriba “Utopia”, el primer 
espectacle de gran format del 
Mag Arnau, on representarà un 
personatge que narra una histò·
ria del seu avi i la seva afició a 
la màgia. Un espectacle apte per 
a tota la família. Grans i petits 
seran testimonis d’il·lusions, apa·
ricions, desaparicions, transfor·
macions i levitacions en directe 
que acompanyaran la història de 

l’avi del Mag Arnau. A les 17.30 
hores, al teatre El Casal.

Monitors voluntaris
L’Associació Pro·disminuïts San·
ta Oliva es dedica al lleure per 
les persones amb discapacitats, 
organitzant activitats de temps 
lliure on els voluntaris participen 
activament en un espai d’inte·
gració, inclusió i relacions que 
afavoreixen la qualitat de vida 
dels que participen.

Amb motiu de l’inici del curs de 
l’Esplai Espantaocells, l’entitat 
està buscant nous voluntaris que 
vulguin fer de monitors i entitats 
que vulguin participar en les se·
ves activitats. Es fa una reunió 
setmanal  i 3 hores d’activitat el 
dissabte al local de l’Associació. 
També es fan activitats de balls, 
treballs manuals, jocs, celebra·
ció d’aniversaris i sortides per 
l’entorn o fora d’Olesa. Si tens 
més de 16 anys i vols fer un vo·
luntariat, informa’t per les xarxes 
socials o passa per el local de 
l’associació. El mail és: staoliva@
hotmail.com

Bar mòbil
Se ofereix bar mòbil per a festes, 
actes fi de curs, amb tots els ser·
veis de un bar amb rodes, cafès, 
begudes fredes, entrepans freds i 
calents. També disposen de fins a 

nou taules amb les seves cadires. 
Informeu·vos sense compromís i 
sense cap cost per a la organit·
zació. Tel: 610 487 355. 

Mostra
Un any més, la Fundació Escola 
Municipal d'Arts i Oficis organit·
za la Mostra Pintors d'Olesa, on 
artistes de la nostra vila parti·
cipen de manera col·lectiva en 
l'eclèctica exposició. Aquesta 
mostra s'organitza amb la fina·
litat de donar un espai per a la 
difusió i promoció d'artistes de 
la nostra vila. És una oportunitat 
pels pintors que tenen ganes de 
mostrar els seus treballs, però 
no compten amb prou obra, o no 
es veuen en cor de fer una ex·
posició monogràfica. L’exposició 
s'inaugurarà el proper dimecres 
11 a les 19:30 hores a la Casa de 
Cultura i romandrà oberta fins el 
diumenge 29.

Coaching
Quan et sents desmotivat, sense 
ànims, amb poca o cap il·lusió en 
començar el dia, és molt normal 
que et sentis trist, sense vitalitat, 
sembla que tot és gris i feixuc, 
pot ser has perdut el teu sentit, 
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Empreses, entitats  i serveis (cont.)
aquella motivació que et fa de 
combustible per tirar endavant 
amb ganes. Com a “coaches”, 
nosaltres acompanyem a les per·
sones en aquest procés; aquesta 
situació és una bona oportunitat 
per reconnectar amb una part 
de tu més profunda, pot ser un 
bon moment per anar cap endins 
i reflexionar sobre la teva vida i 
quins son els teus veritables an·
hels, què és allò que més desitges 
i que potser ara mateix no tens. 
Què és important per a tu? Què 
t́ agrada fer? Què creus que has 
perdut? Què t’agradaria recu·
perar? Saps com fer·ho?... En el 
procés de coaching anem tirant 
del fil i desvetllant tot allò que et 
pugui ser útil per retrobar el teu 
sentit; amb cada sessió aniràs 
recuperant la teva capacitat per 
dissenyar la teva vida. Amb un 
focus clar, objectius ben definits 
i sabent el que has d’anar fent 
a cada pas, tornen les ganes, la 
il·lusió, els teus nivells d’energia 
i vitalitat augmenten, recuperes 
la força i confiança en tu mateix.
Ruth Vicente González, coach 
integral

Aprèn a mirar
La teràpia visual neuro·cognitiva 
consisteix en rehabilitar o entre·
nar el sistema visual, mitjançant 
uns exercicis personalitzats i in·
dividualitzats, per aconseguir una 
visió òptima i eficaç. En “Aprèn a 
mirar” s’entrena l’agudesa visual, 
que serveix per poder veure amb 
claredat els detalls, tant de visió 
d’aprop com de lluny.
Montse, a càrrec del centre, diu 
que “Els moviments oculars de 
seguiments serveixen per seguir 
els objectes en moviment. Estan 
involucrats en l’esport. Hi ha una 
altres moviments més precisos, 
que es diuen moviments sacàdics 
i ens ajuden a llegir. És molt im·
portant avaluar·los abans d’inici·
ar·se a la lectura per poder saber 
si el nen està preparat per llegir”. 
Els símptomes associats poden 

ser: Evitar la lectura, inclinació 
del cap al llegir o escriure, moure 
el cap quan llegeix, confondre 
lletres o paraules, pèrdua durant 
la lectura i/o inversió de lletres o 
paraules.
Es important detectar també si 
abans de la vista cansada hi ha 
un problema d’enfoc, i si els va·
lors que avaluem estant dins la 
normalitat. Símptomes associats: 
Mal de cap, visió borrosa, s’acosta 
i s’allunya per enfocar, molèsties 
oculars, llagrimeig, ulls cansats, 

ulls freqüentment envermellits, 
fregament freqüent dels ulls i/o 
freqüents mussols
Si tenim una visió òptima i efi·
caç, el nostre aprenentatge serà 
més fácil. Veure el 100% amb 
claredat, no significa entendre i 
processar la informació correcta·
ment. Vista = veure amb clare·
dat; visió = entendre i processar 
informació. “Aprèn a mirar” està 
al carrer Anselm Clavé, 168, te·
lèfon: 93 164 4911.
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Esport olesà

Felicitació
Des del CPA Olesa volem felicitar a 
tots els nostres patinadors/es per 
la bona feina que fan durant tot 
l'any i als nostres entrenadors/es 
David, Cristina, Júlia Quer, Laura 
i Sira. També a las quatre patina·
dores de Solo Dance, per la seva 
participació al Open Internacional 
a Hettange (França).
CPA Olesa

Final lliga local
El passat diumenge 24 de setem·
bre va finalitzar la 5a jornada de la 
Lliga local 2017 al Camp Municipal 
de Tir, on es va realitzar un minut 
de silenci a la memòria del soci 
i arquer Máximo Salamanca que 
ens va deixat fa uns dies. El trofeu 
Joan Gil ha estat aconseguit per 
l'esportista amb més projecció en 
la temporada, l’Aina Pla, i el Trofeu 
Agustí Valls a la trajectòria esporti·
va va ser per a Basi·li Garcia.

Pedalada infantil
Un any més, l’Unió Ciclista Olesa·
na organitza la Ruta Infantil Fonts 
d’Olesa, una activitat esportiva, 
lúdica i cultural que tant d’èxit va 
tenir a l’edició 2016. 
Com l’any passat el recorregut serà 
per la vila, visitant les Fonts més 

emblemàtiques i fent una aturada 
a la plaça de les Fonts per fer una 
xerrada sobre el bon ús de l’aigua 
i de les fonts d’Olesa. La distancia 
que faran els nens i nenes serà 
aproximadament d’uns 5 kilòme·
tres, pels carrers de la Vila i es 
visitaran unes 12 fonts. La cita serà 
el proper diumenge 15 d’octubre, a 
partir de les 16:30 hores, des de la 
Plaça Fèlix Figueras i Aragay.

Pesca
L’olesana Alba Herrerias Flores va 
aconseguir la medalla de bronze al 
Campionat Nacional de Damas que 
es va celebrar a Valuengo, després 
de superar diferents pesatges molt 
ajustats. Alba va felicitar a Isabel 
Rodríguez i Ornella Tosta, per els 
seus primer i segon lloc, i agrair 
molt especialment a Jordi Herreri·
as, Cristian Orea Nuñez i Herrerias 
Pesca, per estar al seu costat.

Taekwondo
El passat dissabte 30 de setembre, 
l’alumna Paula Álvarez (gimnàs Ha·
rondo) va proclamar·se campiona 
al Primer Open Taekwondo Vila de 
Cunit. Enhorabona!

Futbol sala
La Festa del Futbol Sala al Carrer 
2017, que organitza cada any el 
Futbol Sala Olesa, es va celebrar 
amb una alta participació d’infants, 
el passat 24 de setembre. Els nois/
es que han participat en aquesta 
activitat gratuïta han pogut jugar 
a futbol inflable i també amb altres 
inflables pels més menuts, i s’ho 
van passar la mar de bé practicant 
esport a la Plaça Catalunya.

Pareja, casi
Sitges fue la sede del Campeonato 
Catalán de Aquatlón que se dispu·
tó el pasado 30 de septiembre y 
que contó con la participación de 
Antonio Pareja que terminó en el 
segundo lugar y con buenas sen·
saciones de ritmo de competición.
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Treball

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

g Noia universitària amb experièn·
cia s'ofereix per donar classes de 
reforç i cangur. De dilluns a diu·
menge, preu a convenir. Tel: 600 
811 060 (Anna).

g Estudiante de Magisterio se 
ofrece para dar clases par-
ticulares, a niños y niñas de 
primaria y ESO. Utilizando nu-
evas metodologias y haciendo 
clases dinámicas para facilitar 
la comprensión de los conte-
nidos y garantizar un mayor 
aprendizaje por parte de los 
alumnos. La clases pueden ser, 
con atención individualizada o 
en grupo. Tengo disponibilidad 
horaria de tardes. Llevo varios 
años dando clases de repaso y 
los resultados de mis alumnos 
han aumentado en todos los 
casos. Tel: 619 936 226.

g S'ofereix Educadora Social per 
cuidar a nens/es entre 0 i 3 anys, 
en horari de matí. Amb experiència 

de tres anys cuidant a infants. Preu 
a convenir. Contacte: 654 707 318 
(Gemma).

g Se dan clases de Inglés para 
todos los niveles. Niveles de 
colegio, PET, FCE, CAE, etcé-
tera. Tel: 672 077 409.

g El Club de la Feina (Ajuntament 
d’Olesa) ofereix un lloc de treball 
per a dependenta, incorporació 
immediata. Si esteu interessades 
apuntau·vos a través de la pàgina 
www.diba.cat/slo

g Noia de 19 anys, amb experiència 
com a professora de repàs i can·
gur, s'ofereix a donar classes d'in·
fantil, primària o ESO·Batxillerat 
(àmbit humanístic i social). Puc 
desplaçar·me per Abrera o Marto·
rell també. Interessats, truqueu al 
telèfon: 717 712 826 (Núria).

g Soy Ángeles y me ofrezco para 
limpieza y cuidados de ancia-
nos, tengo experiencia. Tel.: 
656 754 848.

g Busquem una persona responsa·
ble i amb experiència per a portar 
vinya d'oliveres a Olesa (360 oli·
veres). Tel: 697 713 250 i 606 452 
341 (a partir de les 21 hores).

g Assistent administrativa fre-
elance, presencial o des de 
casa. Hores i preu a convenir 
segons tasques. Tel.: 609 878 
233 (Eva).

g Professora amb més de 20 anys 
d'experiència s'ofereix per donar 
classes de repàs de Primària, ESO 
i Batxillerat. Disponibilitat horària, 
també a domicili. Preus a convenir. 
Tel.: 639 228 836.

g Estudiant de Medicina s'ofe-
reix per fer cangur, classes de 
repàs i d'anglès durant l'estiu. 
Tel.: 600 082 429 (Cristina).

g Se ofrece chico para todo: man·
tenimiento en general para em·
presas y particulares, oficial de 
primera en sala de despiece de 
cerdos. Tel: 616 322 794.

Automotor
g Alquiler plaza de parking para 

coche pequeño o 2 motos en 
Amadeu Paltor 22. Tel: 605 093 
560.

g Es busca pàrquing o recinte tan·
cat per aparcar auto·caravana 
(3,20m d'alçada). Tel.: 622 174 870 
(Anna).

g Es lloga garatge al Passeig del 
Progrés, 79. Preu: 50 euros. Inte·
ressats, contactar amb el tel.: 692 
969 151 (Mari Carmen).

g Es ven boxer tancat amb dues 
places d'aparcament per cot-
xes mitjans, al carrer Lluís 
Puigjaner, 23 (Correus). Preu: 
24.000 euros. Tel.: 619 502 
464.

g Es lloga garatge/traster zona del 
Casc Antic, entrada única apte per 
moto o quad, 80 € al mes. Tel.: 610 
487 355.

Immobiliari
g Alquilo habitaciones, prefe-

rentemente para mujeres. Tel.: 
678 362 270.

Els anuncis d’aquesta secció són gra·
tuïts, excepte els ressaltats que es 
cobren per paraula. Per a la publicació, 
només ens has d’enviar un text no su·
perior a 15 paraules a periodic08640g·
mail.com, o al tel. 626 684 065. El 
periòdic no es fa responsable de pos·
sibles canvis de preus o modificacions 
de les ofertes. Els anuncis romandran 
publicats durant dos mesos.
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Per molts anys!
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Octubre

Agustina Guillamón Casanovas (94), Amparo Redón Bertolín (61), Ana María Fabregat Campos (84), Ana 
María Flores López (62), Angel Martínez (54), Angela Lleonart Puig (85), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria 
Valero Molet (39), Antonina Macià Estany (94), Arsenio Fernández Alvarez (84), Azucena Domene Delgado 
(59), Baldomero Torres González (97), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (65), Clara Fortuny (18), Claudia 
Fernández Duarte (15), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (60), David Rodríguez Piedad (39), Dolores Bermúdez 
Vicente (85), Elsa López (26), Esperança Cadevall Esteve (87), Esteban Rodríguez Caparrós (70), Fernando 
Ramírez Doblas (81), Florencia Guillén Clusas (93), Francisca Ramírez González (82), Gala Sales Alcobet 
(7), Genís Carbó (46), Gerard Plà Valldeperas, Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat (42), Ismael 
Sebastià Bayot (90), Jara González Requena (14), Jennifer Baez Passarge (24), Joaquín Parra Vicente (61), 
Jordi Daniel Jiménez Conde (28), Jorge Sala Calvera (70), José Gutiérrez Del Moral (94), José Pérez Morales 
(92), Josep Almasqué Gil (47), Josep Anton Domínguez (79), Josep Montoya Belmonte (89), Josep Pino Batista 
(70), Josep Solè Travè (91), Josep Vives Miralles (90), Júlia Fortuny (20), Kyra Torres Bagües (15), Laia Buch 
(18), Laia Montes Porta (21), Lucía García (13), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc Carbó Agut (13), Marcelo 
Fraile Minuto (49), María Angeles Ortiz Serrano (94), María Benedicta García Ballesteros (93), Maria dels 
Angels Ruiz Costa (82), Marta Xairó (33), Matías Fraile Avalos (22), Meritxell Montes Vicente (21), Meritxell 
Planas Aranda (42), Meritxell Vendranas Mata (33), Mireia Arévalo Poquet (39), Mireia Montes Almoguera 
(23), Nieves García Compte (81), Noe Vidal (39), Núria Aymarich Lavado (13), Oriol Maldonado Solà (19), 
Oscar Montes Vicente (11), Paco Fernández Garzón (47), Paula Pujol Fernández (22), Pere Figuera Ariño 
(97), Pere García Bertolín (87), Pilar Pérez Balsera (73), Ramón Pérez Artola (46), Rosa Guillamón Subira·
na, Santos Forn (51), Saturnino Estupiñá Freixas (82), Sònia Jobé Bosch (33), Teresa Mora Mora (86), Toni 
González Granel (46), Victor Padilla Gómez (27), Xavier Artiles Tejero (33), Yesika Ortiz Abenza, Yolanda 
López Bertrán (52).

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.

Felicitats

Dario!
T'estimem moltíssim: 
Les Cuchipandis'
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