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Editorial
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BONES FESTES!

L’informatiu

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

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

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

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

SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN
A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 
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dilluns, 12 - MATAS
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dimecres, 14 - ALAVEDRA
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divendres, 16 - BERENGUER
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diumenge, 18 - MATAS
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dijous, 22 - BERENGUER
divendres, 23 - LEY
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De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

Farmàcies tancades
Les farmàcies d’Olesa han deixat de 
prestar el seu servei de guàrdia noc-
turna des del passat divendres 18 de no-
vembre. Ara, els olesans que requerei-
xin una farmàcia han d’anar a Martorell 
des de la mitjanit fins a les vuit del matí. 
Es tracta d’una conseqüència del tanca-
ment del servei d’urgències nocturnes al 
CAP, gestionat per la Mútua de Terrassa. 
L’alcalde, Salvador Prat, ja ha reclamat 
al conseller de Salut Boi Ruiz la seva 
“revocació amb caràcter immediat”.

Acords del ple municipal
El ple de l’Ajuntament, reunit el 24 de 
novembre, va rebutjar el tancament de 
les urgències farmacèutiques i va ajor-
nar l’aprovació de l’ordenança d’adjudi-
cació de subvencions.
L’acord, pres per tots els grups munici-
pals, reforça l’escrit enviat per l’alcalde 
d’Olesa al conseller de Salut, Boí Ruiz, 
i preveu sol·licitar al departament de 
Salut la “revocació amb caràcter im-
mediat” dels nous horaris aplicats pel 
Col·legi de Farmacèutics de Barcelona 
que han suposat el tancament del servei 
d’urgències de les farmàcies del muni-
cipi. A més, la moció també contempla 
sol·licitar la convocatòria extraordinària 
i urgent, de la Comissió Assessora per 
tal de conèixer la seva opinió en relació 
amb les mesures empreses pel Col·legi 
de farmacèutics de Barcelona. 
Per una altra banda, el ple, a petició 
de diferents grups municipals, va deci-
dir deixar damunt la taula la proposta 

d’aprovació de l’Ordenança Reguladora 
del procés d’adjudicació de subvencions 
per a un millor estudi. Els grups es van 
comprometre a reunir-se per millorar 
alguns aspectes del redactat i poder-la 
portar a aprovació el proper ple. 

Urgències mèdiques 
nocturnes
Si teniu una emergència mèdica durant 
la nit, entre les 12 de la nit i les 8 del 
matí, i atès que el CAP ja no presta el 
servei d’urgències en aquesta franja 
horària, adreceu-vos al 061, el número 
de telèfon que el Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques (SEM) posa a l’abast de 
tots els ciutadans i ciutadanes les 24 
hores del dia. En cas que necessiteu 
una atenció sanitària urgent, el 061 us 
podrà donar consell telefònic, atenció 
in situ dels professionals sanitaris i, si 
cal, el trasllat en ambulància segons la 
gravetat del cas. També podeu trucar al 
902 111 444 (Sanitat Respon 24 hores). 
Podeu trucar per qualsevol dubte relaci-
onat amb la vostra salut o per consultes 
relacionades amb la sanitat.

Olesa amb la Marató de 
TV3
Coincidint amb el dia d’emissió de La 
Marató de TV3, el proper dia 18 de de-
sembre, el parc municipal d’Olesa es 
convertirà en una gran festa solidària. A 
partir de les 10 del matí, se celebrarà la 
II Trobada Intercultural en la que hi hau-
rà balls i estands informatius, així com 
actuacions dels Gegants, l’Esbart Olesà, 

l’Escolania d’Olesa, Olesa Sardanista i 
dels participants en els cursos de ball de 
l’Associació de veïns de La Central. La 
jornada es tancarà amb una gran pae-
llada popular al mateix parc municipal i 
es destinaran els diners de la venda dels 
tiquets a La Marató. El preu del tiquet 
és de 8 euros i inclou un plat d’arròs, 
les postres i una consumició.
La celebració de la paellada popular 
ha estat una iniciativa de l’Associació 
de Veïns de La Central, que compta 
també amb la col·laboració de diver-
sos voluntaris particulars, comerços i 
entitats d’Olesa. L’Ajuntament i les en-
titats col·laboradores esperen una gran 
afluència d’olesanes i olesans al dinar 
popular atès que té dues vessants molt 
importants: el principi solidari amb La 
Marató i la convivència entre ciutadans 
d’Olesa.

Projecte TEU
Olesa ha posat en marxa el projecte 
TEU per quart any consecutiu. Un total 
de 16 alumnes de 3r i 4rt d’ESO de tres 
centres educatius del municipi, les seves 
famílies i l’Ajuntament han signat el con-
veni que ha de facilitar l’aprenentatge 
dels joves en diverses matèries.
El projecte TEU és una experiència 
educativa de col·laboració entre l’Ajun-
tament i diferents centres de secundària 
del municipi que permet desenvolupar 
una diversificació curricular amb alguns 
alumnes que formen part de les aules 
obertes dels centres. El projecte els pro-
porciona un entorn educatiu ajustat als 

Allà a l’octubre del 2004, arribar a 
les 75 edicions del periòdic 08640 no 
era el nostre objectiu. Estàvem se-
gurs que Olesa necessitava un mitjà 
de comunicació gràfic que contemplés 
totes les tendències socials, polítiques 
i culturals d’un poble prolífic en ac-
tivitats i produccions, però que no 
tenien una gran transcendència pú-
blica. Aquest va ser la nostra principal 
meta: que el diari es converteixi en 
una dinàmica i alhora, sòlida eina de 
comunicació dels olesans i per als ole-
sans, mantenint com a eix la indepen-
dència econòmica i ideològica. Però 
per a això no només es necessiten 
persones amb il·lusió i amb molta fei-
na, sinó que hem comptat i comptem 
amb la inestimable col·laboració de 
tots els nostres lectors i anunciants, 
que mes a mes, li donen vida a cada 
edició del 08640.

Amb aquest apartat no hi hauria 
prou espai per nomenar o agrair a 
cadascuna de les persones, grups o 
entitats que han ajudat a enfortir el 
diari durant aquests set anys de vida. 
A més, sempre ens oblidaríem d’al-
gun, per la qual cosa no ens sembla 
correcte fer-ho. Però sí cal ressaltar 
la fermesa dels olesans i olesanes que 
permanentment han estat al nostre 
costat. En definitiva, al costat del 
“seu” periòdic.

I ja que estem de celebració, anem 
per a celebrar, en aquests mesos de 
desembre i gener, les festes. A Olesa 
ja està tot a punt per gaudir del Nadal, 
de les festes de cap d’any i de l’ar-
ribada dels màgics d’Orient. Poden 
ser unes festes amb més o menys 
pressupost, però al cap i a la fi, les 
festes les fan les persones i si tenim 
motius per posar-li la millor cara als 
mals temps que estem vivint, no hi 
ha de què preocupar-se.

Aqueta edició especial del 08640 ofe-
reix, a més a més de la informació 
cultural, social, política i esportiva, 
l’agenda completa de les activitats 
culturals al poble fins al gener. I a 
l’apartat “Correu” hi trobareu la publi-
cació de les cartes que ens van arribar 
amb motiu de les nostres noces de 
platí, 75 edicions ininterrompudes des 
d’aquell llunyà octubre del 2004, quan 
vam començar a transitar per aquest 
recorregut de fer periodisme local. 

Sincerament, moltes gràcies a tots els 
que pensen, fan, esperen, critiquen i 
estimen a aquest periòdic, construït 
entre tots, perquè d’aquesta manera, 
entre tots i amb la pluralitat d’opini-
ons, creiem que és la millor forma 
d’enfortir, cada dia, el 08640.

Bones festes i millor 2012 per a tots i 
totes! Ens tornem a veure al febrer!
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seus interessos i necessitats, afavorint 
la seva motivació i interès per continuar 
la seva formació.
Aquest curs hi han participat un total de 
setze  alumnes de 3er i 4t d’ESO dels 
instituts Daniel Blanxart, Creu de Saba 
i Daina-Isard. Les hores lectives que els 
alumnes dediquen a fer tasques en els 
centres col·laboradors, es consideren 
hores curriculars i són avaluades pels 
tutors interns de cada institut, i pels 
tutors externs dels ens col·laboradors. 
Enguany el projecte compta amb la col-
laboració dels següents serveis muni-
cipals: Olesa Ràdio, Escola Esportiva 
Municipal, Biblioteca Municipal, Servei 
de Benvinguda de Serveis Socials i la re-
sidència Fundació Privada Santa Oliva.

Gimcana per La Marató
L’AMPA de l’escola Puigventós col·labora 
amb La Marató de TV3 organitzant el 
proper dissabte 17 de desembre una 
gimcana esportiva per a pares i fills. 

La inscripció a aquesta activitat tin-
drà un cost de 12 euros per família i 
els beneficis recollits s’ingressaran al 
compte de La Marató. La gimcana, en 
la que hi poden participar totes les fa-
mílies de l’escola, començarà a les 15 
hores a la mateixa escola i finalitzarà 
a les 19 hores, amb un petit descans 
per berenar. 

Tancament de l’aeri
L’aeri entre Olesa i Esparreguera es 
tancarà temporalment a partir del 
gener del 2012. Així ho ha anunciat el 
president de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya (FGC), Enric Ticó, que 
ha afirmat que el tancament temporal 
s’emmarca dins d'un seguit de mesures 
d’ajust econòmic que comportarà una 
reducció de la despesa anual de 4’5 
milions d’euros. Ticó ha explicat que 
el servei del telefèric es substituirà a 
través d’un autobús que enllaçarà Es-
parreguera amb l’estació central de tren 
de Martorell i que es reforçarà el trans-
port amb Olesa. Per a l’alcalde d’Olesa, 
Salvador Prat, aquesta no és una decisió 
que sorprengui, ja que considera provat 
que va ser un error construir en el seu 
dia el telefèric, quan ja es preveia que 
mai seria viable ni econòmicament ni 
socialment.
En referència al possible servei substi-
tutori del telefèric, l’alcalde creu que la 
Generalitat ha de fer més eficient la línia 
de ferrocarrils entre Olesa i Barcelona 
i ha recordat que actualment es triga 
el mateix en cobrir el trajecte entre les 
dues ciutats que fa un segle. Prat ha 
remarcat que l’aeri és una font constant 
de pèrdues a nivell econòmic, i a més, 
que no ha tingut una rendibilitat social 
destacada, i per tant, també considera 

que potser molts usuaris preferirien un 
bon servei de connexió per bus entre 
Olesa i Esparreguera.
Malgrat tot, Prat ha lamentat que des 
de la Generalitat no s’hagi consultat el 
territori abans de prendre cap decisió. 
Per la seva banda, la plataforma d’usu-
aris i amics de l’Aeri ja han denunciat el 
tancament de l’aeri i reclamen la cons-
trucció del metro de Barcelona. 

Obres al carrer Colón
Les obres de millora de les voreres del 
carrer Colón, entre Passeig del Progrés 
i Rambla de Catalunya, s’estan aca-
bant aquests dies. L’actuació ha tingut 
un cost de 58.951 euros i ha comprès 
la renovació de tot el paviment d’amb-
dues bandes de la vorera i la creació 
de nous passos per a minusvàlids a les 

cruïlles del carrer Colón amb Rambla de 
Catalunya i amb Passeig del Progrés.
Aquesta actuació se suma a les obres 
que, paral·lelament, l’Ajuntament està 
executant a la Plaça de l’Oli i a les cru-
ïlles dels carrers Colón amb Mallorca i 
Argelines amb Vall d’Aran. El pressu-
post total d’aquestes actuacions serà 
de 150.000 euros, als que s’hauran de 
sumar 400.000 euros més per diverses 
actuacions a la zona de l’Eixample, que 
el consistori preveu adjudicar abans 
d’acabar l’any.

Millores al carrer de 
l’Església
Ja ha començat la primera fase de 
les obres d’urbanització del carrer de 
l’Església, que afectà el tram comprès 
entre la Riera i el carrer de Sant Josep 

Últims viatges de l'Aeri            Foto: 08640
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Farmàcies de torn diürn  -  Gener 2012
diumenge, 1 - ALAVEDRA
dilluns, 2 - BARGALLÓ
dimarts, 3 - BERENGUER
dimecres, 4 - LEY
dijous, 5 - MATAS
divendres, 6 -  ABELEIRA
dissabte, 7 - ALAVEDRA
diumenge, 8 - BARGALLÓ
dilluns, 9 - BERENGUER
dimarts, 10 - LEY

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

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

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

SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN
A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 
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De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

Oriol. Aquests treballs, que van inici-
ar-se el 17 de novembre i tindran una 
durada aproximada de tres setmanes, 
consistiran en aixecar tot el paviment 
del carrer, col·locar la nova xarxa de 
clavegueram i les noves connexions 
d’aigua i formigonar. Un cop enllestida 
la part de baix del carrer de l’Església, 
es començaran els treballs a la part alta 
i, finalment, s’actuarà al carrer de Sant 
Josep Oriol. Totes aquestes actuacions 
formen part del Projecte d’Intervenció 
Integral al Nucli Antic de la Llei de Barris 
i preveuen unificar la tipologia de tots 
els carrers de la zona. 

Plaça de l’Oli 
L’Ajuntament està executant obres de 
millora a la Plaça de l’Oli amb l’objectiu 
de dignificar un dels indrets més em-
blemàtics i transitats del municipi. Les 
obres, que compten amb un pressupost 
de 54.000 euros, consisteixen en l’ober-
tura de tota la part malmesa de la plaça 
per reparar, inicialment, els danys pro-
vocats per la filtració constant d’aigua 
que ha comportat problemes d’esllavis-
sament de terres en el subsòl. 
Per resoldre aquest problema de cara al 
futur, l’Ajuntament ha optat per crear a 
la zona afectada un pou de registre i tres 
embornals connectats a la xarxa de cla-
vegueram per evitar futures filtracions 
d’aigua a la zona. El consistori té previst 
que aquestes obres quedin enllestides 
en un termini aproximat d’un mes.

Poda
L’Ajuntament va informar que s’han 
iniciat els treballs de poda i que afec-
taran als carrers d’Anselm Clavé i Alfons 
Sala al llarg dels propers dies. Aquesta 
primera fase de la poda prioritza els 
treballs en els carrers principals del 
municipi per facilitar la col·locació de 
la decoració nadalenca. La segona fase 
de la poda, la de caire general, s’ha 
previst que comenci a finals de gener. 
L’Ajuntament demana disculpes per les 
molèsties que aquets treballs puguin 
ocasionar als veïns, especialment en 
l’àmbit de la circulació.

Trasllat del “mercadillo”
El Mercat ambulant dels divendres es 
traslladarà al centre d’Olesa a partir del 
16 de desembre. Aquesta és la data amb 
la qual està treballant el departament 
de Promoció Econòmica de l’ajunta-

ment. El mercat ambulant s’ubicarà a 
la Plaça de Catalunya i la Plaça de l’Oli 
complint així una de les reivindicacions, 
que havia fet a l’oposició, l’actual govern 
del Bloc Olesà, així com els mateixos 
paradistes. Així ho ha explicat el tèc-
nic de comerç de l’Ajuntament, Josep 
Estruch, que ha destacat que els para-
distes s’havien mostrat des del principi 
en desacord amb l’actual ubicació al 
barri dels Closos per estar allunyada 
del centre comercial del municipi i pel 
fred que passen en aquest indret a la 
temporada d’hivern. 
L’actual govern va optar per instaurar 
el mercat ambulant al centre però fora 
de la trama urbana i per això s’havia 
apostat per la Plaça de Catalunya i la de 
la Sardana, però els paradistes es van 
mostrar més partidaris d’instaurar a la 
Plaça de l’Oli el conjunt de parades que, 
per espai, no puguin estar a la Plaça de 

Catalunya.
Estruch també ha avançat que queda-
ran places vacants i que s’haurà d’obrir 
un procediment perquè entrin nous 
paradistes i ha afegit que l’Ajuntament 
aposta per la incorporació de nous pro-
ductes per diversificar l’actual mercat 
ambulant. 

Concurs de pessebres
Com cada any, l’Agrupament Escolta 
Sant Bernat de Claravall, conjuntament 
amb l’Ajuntament, organitza el Concurs 
de Pessebres Casolans. En aquest con-
curs hi podran participar tots aquells 
nens i nenes d’entre 6 i 13 anys resi-
dents a la vila d’Olesa que hagin entre-
gat la butlleta d’inscripció del concurs a 
la consergeria de l’Ajuntament abans del 
divendres 16 de desembre (les butlletes 
es poden trobar al Cau, a les escoles o 
bé a l’Ajuntament).

08640

Un jurat format per alguns caps del Cau 
passarà per les cases dels nens i nenes 
inscrits al concurs els dies 28 de desem-
bre a la tarda i el 29 del mateix mes al 
matí, i valoraran, sobretot, l’originali-
tat del pessebre. El dia 22 de gener, 
es lliuraran els premis corresponents 
als guanyadors del concurs després de 
l’espectacle de “La Xarxa” al Teatre de 
La Passió.

Recollida d’arbres de 
Nadal
Del 7 al 10 de gener es farà la recolli-
da d’arbres de Nadal. El punt central 
de recollida estarà situat a la Plaça 
de Catalunya, però també es podran 
portar els arbres als punts de recollida 
de poda.

L’informatiu (cont.)
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Correu
08640: 75 edicions
En aquest apartat publiquem la majoria 
de les cartes de felicitació que ens han 
arribat dels nostres lectors amb motiu 
de l’edició 75 del periòdic de manera 
ininterrompuda. Moltes gràcies, de tot 
cor, a tots vosaltres!
L’equip del 08640

“La mà que escriu una pàgina”
Marshall MacLuhan, filòsof i estudiós del 
segle XX, establia una relació directa 
entre el paper dels mitjans de comunica-
ció i la construcció de la identitat social. 
Naturalment, l’estructuració d’una per-
sonalitat col·lectiva només són capaços 
de realitzar-la els mitjans molt arrelats 
o molt seguits: aquells que connecten 
amb la gent i en són el seu altaveu.
El 08640, des de la seva fundació (no 
gaire llunyana) s’ha convertit en el 
mitjà escrit de referència a Olesa. I 
malgrat els embats d’una crisi que està 
fent trontollar, del primer a l’últim, tots 
els sectors d’activitat, encara resisteix. 
Per tot això, per un producte periodístic 
amb gran acceptació popular, per una 
trajectòria solvent i per la indiscutible 
acceptació dels lectors, rebeu la meva 
més cordial enhorabona.
Però rebeu-la també perquè aquesta 
publicació ha convertit molts olesans en 
improvisats redactors; en col·laboradors 
necessaris i actius que garanteixen el 
seu èxit. Jo també penso, com Ma-
cLuhan, i tots els que contribuïu a fer el 
08640 en sou l’exemple, que la mà que 
escriu una pàgina construeix un poble.
Salvador Prat i Asensio
Alcalde d’Olesa de Montserrat

75 ediciones, no son pocas, ni fáciles 
de llevar a buen término. Como olesano 
quiero felicitaros por el servicio que nos 
habéis prestado durante estos 7 años 

ininterrumpidamente a todos los lecto-
res y a los que en algunas ocasiones 
hemos utilizado el 08640 como medio 
para difundir nuestras actividades. 
Gracias a todo el equipo por vuestra 
profesionalidad.
Jordi López

Gràcies al periòdic 08640 per la seva 
ajuda i col·laboració amb l’hoquei a 
Olesa, un esport que ja està ben arrelat 
al poble amb una trajectòria de gairebé 
10 anys com a club i que tirem enda-
vant gràcies a tots els col·laboradors 
i espònsors, però sense oblidar que la 
informació traslladada des de la vostre 
revista, ha ajudat a augmentar la nostre 
cantera i poder arribar a jugar 11 equips 
en les diferents lligues i campionats 
d’hoquei a Catalunya i tenir una escola 
de futurs magnífics jugadors. Gràcies 
a vosaltres hem fet conèixer l’esport a 
tot el poble.
La gent del poble necessitem ser infor-
mats, conèixer tot el que passa al nostre 
voltant, i què millor que vosaltres per 
continuar amb aquesta tasca. Felicitats 
per tots aquests anys i endavant amb 
molts més.
Club Olesa Patí

Des de l’Associació Voluntaris d’Olesa 
volem dedicar unes paraules d’agraï-
ment i de felicitació a l’equip de la revista 
per la tasca ben feta des de la publicació 
del seu primer número. El vostre objec-
tiu era clar: fer de vehicle per facilitar 
l’expressió i la informació local. I podem 
dir que s’està acomplint. Nosaltres, com 
a entitat olesana que treballa per a la 
millora del benestar del col·lectiu de per-
sones grans, utilitzem aquest mitjà per 
fer difusió gratuïta de les activitats que 
oferim. D’aquesta manera podem entrar 
a moltes llars i donar a conèixer qui som 

i què fem. Desitgem que amb les col-
laboracions de particulars, comerciants i 
de l’administració local pugueu continuar 
durant moltes edicions més i que ho pu-
guem celebrar amb vosaltres.
Associació Voluntaris d’Olesa

Sempre és bo tenir un 08640 a mà. 
Serveix per passar l’estona mentre es-
peres que es cogui el dinar; per estar 
al dia del que passa a Olesa, i amb sort 
intuir el què passarà; per saber quan 
és l’hora del conte a la biblioteca!; per 
fer el tafaner amb la pubilla del mes 
(sort que de tant en tant incorporen un 
hereu.... ); per mirar la classificació de 
l’Olesa de futbol i saber què han fet els 
del hoquei... en definitiva, que el 08640 
és, com en dirien els professionals, una 
bona eina per estar informats.
I qui ho havia de dir, ara fa set anys, que 
el projecte de la Bàrbara i el Fernando 
tiraria endavant de la manera com ho ha 
fet: sense prejudicis, amb una objectivi-
tat absoluta en moments determinants i 
amb el que, des del nostre punt de vista, 
ha estat bàsic: constància. Perquè és 
això el que fa que una cosa esdevingui 
necessària: saber que sempre hi és. 
De manera que des de la biblioteca no 
podem fer res més que felicitar-vos i 
donar-vos les gràcies! Sort!
L’equip de la biblioteca

I ja tenim “75 edicions” del 08640, qui 
ens ho havia de dir? Quan vam conèixer 
aquell noi argentí que treballava a una 
papereria que es faria un lloc tant im-
portant entre nosaltres, que s’integraria 
així i que estimaria el nostre poble de la 
manera que ho fa. Gràcies! Un exemple 
de que la diversitat pot funcionar! Recor-
do quan ens “perseguia” per demanar-
nos la data de naixement (com gosava 
a demanar-nos una cosa tant personal) 

i mica en mica es va fer imprescindible 
sortir a la secció dels aniversaris per així 
esperar cada més la edició del periòdic 
i comprovar qui sortia de coneguts per 
poder-los felicitar. I la pubilla? Tots 
pendents de qui era i aproximar-nos 
una mica més a la persona a través de 
la seva entrevista personal. Per així, 
passats 7 anys, arribar al resultar del 
periòdic que tenim, que l'esperem cada 
mes, que si desapareix de la nostra bús-
tia el reclamem perquè a traves d’ell ens 
informem de les notícies del poble tan a 
nivell polític com d’esdeveniments cultu-
rals, apropar-nos a la realitat del poble 
informant-nos dels nous comerços, i a 
més a més, com no, la nostra petita 
crònica social, publicant qualsevol cosa 
personal que li demanem que volem que 
es vegi reflectida a les seves pàgines 
(així sabem que un cop publicat a les 
seves pàgines tot el poble en serà conei-
xedor). Però no seria just oblidar-me de 
les persones que hi ha darrera d’aquesta 
publicació perquè ben segur que és el 
treball de tot un equip, gracies també a 
tu Barbara i al dissenyador Eduard. Us 
animo a que seguiu endavant, treballant 
i apropant-nos les cròniques del poble a 
les nostres llars!
Lluïsa Gutiérrez

Sempre és bo felicitar en arribar a la 
setanta cinquena edició d’un diari i el 
08640 hi ha arribat. Enhorabona a tots 
els que formeu l’equip i que treballeu 
amb esforç i amb capacitat responsa-
ble. Féu que no minvi la imparcialitat 
i que tingueu un bon futur. A per el 
centenari.
Magda Graells

Em va sorprendre agradablement el 
primer exemplar del 08640: el nom de 
la capçalera, tan senzill i original i a la 
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vegada únic; els continguts: l’editorial, 
la columna de l’Ivan, els esports on els 
olesans participen, cartes al director, 
la informació dels horaris de transport 
públic, activitats culturals etc., també 
els anuncis que em permeten conèixer 
establiments  nous i ofertes i promo-
cions  molt interessants. I el racó dels 
aniversaris d’amics i coneguts. Feliç 
aniversari!
Lluisa A.

Des de l’AA.VV. Les Planes volem agra-
ir el molt bon treball fet pel periòdic 
08640, l’única publicació mensual que 
ens transmet les notícies i les activitats 
del nostre barri. Enhorabona pels 75 nú-
meros, continueu així i moltes gràcies. 
AA.VV. Les Planes

Felicitats i moltes gràcies per haver 
arribat als 75 exemplars. Crec que un 
periòdic es important per Olesa perquè 
amb els escrits de la gent, las felicita-
cions, les notícies i l’agenda, tot això fa 
vida de poble i fa cultureta. Sé que no 
es fàcil publicar el 08640: problemes, 
mals de caps, molta feina i això es su-
pera amb il·lusió, treball i saber allà a 
on vols anar. Ara que ja hem munyit les 
vaques grasses i hem exprimit  tota la 
llet i només queden les vaques flaques 
amb poques gotes de llet, caldrà molta 
imaginació, molta il·lusió i dedicació. No 
vull desanimar; tot el contrari, coratge 
i ànims per fer la  feina ben feta i que 
podem celebrar tots junts el número 100 
del 08640!
Mingo 

El 08640 arriba al número 75. Aquesta 
és una xifra que suposa més de set anys 
de compromís amb una feina i amb un 
poble. És evident que un periòdic com 
el vostre dóna servei al conjunt de la 
ciutadania, tant des de la informació 
que proporcioneu com per la publicació 
dels escrits que us adrecen els ciutadans 
manifestant les seves opinions i, també, 
per ser un mitjà on els nostres comerci-
ants poden fer la seva publicitat, fet que 
a més us ajuda a obtenir finançament 
per tal de poder continuar amb la vostra 

tasca. Des d’aquest punt de vista us vull 
felicitar i us encoratjo a continuar durant 
molts anys.
CiU d’Olesa pensem que fora bo que a 
la nostra vila sorgissin altres iniciatives 
similars a la vostra ja que contribuirien 
a fer possible una autèntica pluralitat 
informativa. En aquest sentit us volem 
demanar que avanceu cap a una major 
neutralitat informativa i objectivitat, as-
pectes que considerem cabdals en un 
mitjà de comunicació que, creiem, té 
com objectiu ser útil per al conjunt dels 
olesans i no només per una part d’ells.
Des de CiU d’Olesa us desitgem que 
pugueu publicar molts números més 
i, aprofitant les dates  en les que es-
tem, desitjar-vos a vosaltres i tot els 
ciutadans d’Olesa unes Bones Festes 
de Nadal i que l’any 2012 ens porti una 
conjuntura econòmica millor que redu-
eixi l’atur de forma significativa.
Mercè Jou

La Passió d’Olesa felicita al 08640 per 
la seva tasca continuada durant més de 
set anys consecutius com a diari d’Olesa 
i li desitja que en pugui fer molts més. 
75 edicions són el resultat de l’esforç i 
l’entusiasme d’un col·lectiu de persones 
que, amb il·lusió, realitzen una tasca al 
servei del nostre poble. Per molts anys! 
Aprofitem per desitjar un Bon Nadal a 
tothom.
La Passió

Fa més de set anys que veu néixer a 
Olesa amb 75 edicions consecutives 
informant de totes les notícies que es 
regeneren en aquest municipi, bones, 
dolentes, alegres, tristes, calentes i 
fredes. De del Centre Muntanyenc i de 
Recerques us felicitem per mantenir-nos 
informats de tot el que passa al poble. 
Felicitats en aquest aniversari i que si-
guin molts més.
Angel Pérez López, president CMRO

Ja ho veieu, s’ha arribat al número 75 
de la seva existència, gràcies als seus 
promotors, Fernando Gigena i Bàrbara 
Boulocq. Aquest periòdic mensual va 
néixer l’octubre de 2004 i durant tots 

aquests anys ha informat considera-
blement als olesans i s’ha fet com una 
persona més entre nosaltres. També 
és de notar que els promotors, siguin 
dues persones de procedència lluny 
de nosaltres, com si uns olesans no ho 
haguessin pogut fer, el cas és que ha 
sigut d’aquesta manera. També hem 
tingut periòdics, com per exemple 
“Vida Olesana” periòdic parroquial, que 
també informava d’activitats culturals i 
esportives, també n’hem tingut altres: 
L’impuls, Rubricata, Llobregat, Olesa, 
Tribuna Olesana, Index 90, El Nunci de 
la Vila, El Plec, L’Opinió, i possiblement 
algun altre. Però el 08640 ha sigut cre-
at per dues persones que benvingudes 
siguin i el seu treball també.
Fa pocs dies vaig entrar per veure 
com han quedat els safarejos públics 
que tenim al carrer Salvador Casas, 5, 
juntament amb mi, va entrar un matri-
moni amb els seus dos fills, em varen 
dir que fa dos anys viuen a Olesa, em 
va semblar bé que s’interessessin per 
la petita història local. Fer una visita 
als últims safarejos que hem tingut, no 
està malament per a qualsevol olesà. 
El dia 17 de novembre a l’Ajuntament, 
vaig preguntar quants habitants érem a 
Olesa, l’empleat ho mira a l’ordinador i 
diu “24.l32 sensats”, i també que quan 
n’hem tingut més ha sigut 24.300 i degut 
a la crisi aquesta xifra ha baixat.
Abans a Olesa hi havia moltes empreses 
tèxtils, els olesans, homes i dones, hi 
trobaven feina. Hauríem de tenir un hos-
pital universitari comarcal important per 
atendre malalties punta i una universitat 
que donaria llocs de treball, això és una 
il·lusió. Treballar-hi per mirar si pot ser 
una realitat.
Lluís Duran i Duran

Habitualment, quan acabo un correu, 
sempre hi escric aquestes paraules: 
“molta salut”. Aquest és el meu desig 
per a tothom que fa possible que durant 
75 edicions el 08640 ens hagi arribat a 
les nostres mans. Estic llegint un llibre 
referent a la història d’un poblet on vi-
uen actualment 20 habitants i vaig tro-
bar molt interessant el fet que tinguessin 

un document on quedés constància dels 
seus costums, d’anècdotes diverses, en 
definitiva, de la seva història. Per tant, 
penso que és molt important des del 
punt de vista històric comptar amb 
un periòdic on sempre més quedarà 
il·lustrada i documentada una part de 
la nostra crònica, la història d’Olesa de 
Montserrat.
ABD

Felicidades navideñas en vuestro 75º 
aniversario. Ya son más de siete años 
devolviéndome cada mes la sonrisa con 
vuestro gran periódico y permitiéndome 
la posibilidad de estar más comunicada 
con mi pueblo y ser una persona culta 
y cívica. Personalmente, nunca se me 
ha negado ninguna publicación en este 
periódico. Por eso, os deseo unas felices 
navidades y mi enhorabuena.
Chely J.S.

Aprofitant aquestes dates tan signifi-
catives, Tir Arc Olesa felicita a 08640 
per l’edició del Nº 75 i dels 7 anys 
d’història donant complida informació 
a Olesa. També felicitem a tots els ole-
sans i olesanes perquè tinguin Bones 
Festes i un proper Any Nou 2012 ple 
d’alegries i joia.
Tir Arc Olesa

“Un bon periòdic és una nació parlant-
se a sí mateixa”. Començo amb aques-
ta cita d’Arthur Miller, que crec reflexa 
perfectament què es el 08640. I és que 
aquest periòdic ha aconseguit que els 
olesans ens parlem a nosaltres mateixos 
a través de la seva publicació. Mitjançant 
el 08640 coneixem l’actualitat política, 
social i esportiva de la nostra vila, es-
coltem els polítics que ens representen, 
descobrim les activitats que hi ha pre-
vistes, diem el que ens agrada i el que 
no i fins i tot podem felicitar els nostres 
amics i familiars. Heu esdevingut una 
narració mensual de la vida olesana que 
per a molts de nosaltres ja s’ha fet im-
prescindible. Cal dir, que això no hauria 
estat possible sense una bona feina pe-
riodística, que com bé sap el Fernando, 
no sempre ha estat ben valorada.  
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Correu (cont.)
Avui penso que el món es més petit que 
mai. Avui, jo que sóc català, escric des 
de Mèxic un article per un periòdic olesà 
dirigit per una parella d’argentins. I es 
que alguna cosa bona havia de tenir això 
de la globalització. Avui, en aquest món 
que s’ha fet tant petit, a més de 10.000 
kilòmetres de casa, puc seguir l’actuali-
tat olesana gràcies a les noves tecnolo-
gies i a la feina que ininterrompudament 
i des de fa set anys feu al 08640.
No puc acabar aquestes línies sense 
parlar del Fernando i la Bàrbara, tre-
balladors incansables que amb al seu 
esforç diari han fet possible que el 08640 
porti ja set anys i 75 publicacions inin-
terrompudes. Creieu-me si us dic que 
aquesta no és una feina fàcil. Per tant, 
gràcies per la vostra feina i felicitats per 
aquest aniversari.   
Víctor Serrano

El temps passa que vola, ja són 75 
edicions!!!, 75 vegades que hem rebut 
a casa el nostre 08640. I dic nostre 
perquè s’ha convertit en quelcom molt 
proper, quelcom que ens posa al dia de 
notícies que tenen a veure amb el dia a 
dia de la nostra vila, informacions que 
ens interessen a tots i totes, que llegim 
amb atenció a casa i que ens donen 
peu a comentar-les amb aquells que 
ens envolten, familiars i amics. I això 
és fantàstic.
Qui ho havia de dir, oi???  Uns joves em-
prenedors que amb esforç i perseveran-
ça han pogut tirar endavant un somni!!! 
I ara 7 anys més tard s’han convertit en 
part de la quotidianitat d’Olesa i dels 
olesans. Felicitats!
Montse Muñoz Montoro

El 08640 ens fa arribar cada mes a les 
nostres cases el que passa al poble. Jo 
començo llegint “l’Editorial” segueixo 
per “La columna de l’Ivan”, les cartes 
dels lectors i en “Petit Comité”, tinc 
interès per tots els fets que son notícia 
i m’agrada repassar “l’Agenda”. Fa set 
anys que va començar aquesta aventu-
ra, i aquest es el número 75 del periòdic 
d’Olesa. Que en vinguin molts més! I 
gràcies als que feu possible que arribi a 
les nostres mans.
Pepita Pascual Estivill

Festejo el 75è número del 08640 per 
la trajectòria que porteu darrera. Per-
sonalment voldria dir-vos que celebro 
els més de set anys que esteu escrivint 
la quotidiana història d’Olesa. Sóc dels 
molts olesans que cada mes esperem 
la sortida puntual de la vostra publi-
cació. Pel meu parer teniu seccions 
excel·lents: “L’informatiu”, “Va passar” 
i “Esport Olesà”, que ens dóna a conèi-
xer el gruix d’activitats esportives que 
molts no podem seguir, i l’entranyable 
“Per molts anys”. 
Felicitats a tots els que feu possible 
cada mes l’aparició del 08640 i a veure 
si arribeu a l’edició del número 8640 
(720 anys)!
Josep Quer

S’acosten unes dates on fem balanç de 
la situació en la que estem vivint, de tot 
allò que hem fet, del que hem fet bé, del 

que hem fet malament, de les alegries 
viscudes, de les penes, de la gent que ja 
no tenim al costat, dels que han arribat 
al món i a qui hem de donar un millor 
present, un millor futur.
M’agradaria aprofitar aquesta possi-
bilitat, tan personalment com política 
per desitjar a tothom un avui millor, un 
avui on cadascú de nosaltres posem un 
granet de sorra perquè la situació sigui 
diferent, perquè el diàleg sincer guanyi 
a la demagògia, perquè ens indigni allò 
que no es compleix, perquè ens indigni 
la injustícia; perquè puguem fer encara 
que ens equivoquem, un avui on no obli-
dem aquells que ens han deixat, perquè 
d’ells hem après i rebut moltes de les 
coses que tenim, que sabem; i sobre 
tot, construïm un present millor perquè 
aquest serà sempre el que gaudirem i 
gaudiran.
Des de ERC Olesa volem desitjar-vos 
unes bones festes i una feliç entrada 
al 2012.
Voldria felicitar personalment i en nom 
d’ERC Olesa, a tots els que han fet i fan 
possible l’existència del 08640, felici-
tar-los per més de 7 anys d’una tasca 
ben feta, que té dels ciutadans el reco-
neixement a un mitjà de comunicació 
que presta un servei a la societat, que 
informa i entreté, que serveix perquè 
tots puguem ser emissors i receptors, 
puguem comunicar i llegir.
Voldria felicitar i agrair a tot l’equip la de-
dicació, la il·lusió, la feina de tot aquests 
anys, de cadascuna de les 75 edicions 
que han sortit al carrer, voldria felicitar 
i agrair des del director de la publicació 
fins aquells que fan la distribució, fent 
possible que un mitjà gratuït estigui a 
disposició tan sols obrint la porta de 
casa nostra.
Agrair i desitjar que puguem celebrar 
junts molts anys més, que puguem 
seguir col·laborant com fins ara, com 
a lectors, com a col·laboradors, que 
allò que els ha dut a ser un referent, 
no canviï.
Mireia Monfort
Regidora ERC

M’agrada saber que heu crescut tant i 
que heu passat tots aquests dies amb 
nosaltres: informant-nos, acompa-
nyant-nos, escoltant-nos...Us agraeixo 
molt que ens hàgiu explicat històries i 
anècdotes del meu entorn, també m’heu 
acostat persones més o menys conegu-
des i fins i tot, alguna vegada he pogut 
dir la meva. Desitjo que continueu amb 
tots els olesans i olesanes repartint 
simpatia,  humanitat, entreteniment i 
informacions... Sort per als propers 75 
números!
Soledad Moreno

Hola amics, moltes felicitats per haver 
arribat a aquest número 75 del diari 
08640. Agrair-vos que durant més de 
set anys haguem pogut compartir noti-
cies, opinions i successos de tota mena 
referent al nostre poble, sempre amb 
respecta i llibertat d’expressió. Amb la 
il·lusió de poder celebrar molts més ani-
versaris em vosaltres us desitjo molta 
sort. Una abraçada!
Feli Barberán

Moltes felicitats al 08640 per les 75 
edicions del diari. S’ha convertit en 
imprescindible l’arribada a casa cada 
mes d’aquest periòdic que serveix per 
no només, poder llegir el resum del que 
ha succeït durant els últims 30 dies al 
municipi, sinó que també assabentar-
te d’aniversaris, veure i llegir qui és la 
pubilla o l’hereu, etc..
És per això que vull felicitar molt espe-
cialment a l’ànima màter del projecte, 
que no és un altre que Fernando Gigena. 
Impulsor del diari i que gràcies a la seva 
constància i insistència ha aconseguit, 
junt amb la Bàrbara i l’Eduard, entre 
d’altres, arribar a aquestes 75 edici-
ons.
També aprofito aquestes línies per desit-
jar a tots els lectors un bon nadal i feliç 
2012. Esperem que la crisi econòmica 
s’allunyi mica en mica d’una vegada i 
permeti que aquest nou any sigui molt 
millor que el que deixem enrere. Alhora 
espero que us hagueu portat molt bé 
aquest 2011 i que els reis us portin 
força coses. Felicitats 08640 i d’aquí 75 
números tornem a celebrar-ho!
Joan Pascual i Gil

“Nacimos juntos en blanco/negro, 
crecimos juntos y hoy forma parte de 
nosotros”. Son las palabras que surgen 
sólo pensar en 75 ediciones de nuestro 
08640. “Nuestro” porque sin duda para 
mí y todo el equipo de Jess’y Art Zone 
así lo sentimos, es nuestra ventana 
privilegiada “la portada”. Como olesa-
na estoy orgullosa del éxito de otros 
olesanos cuando inician un proyecto y 
no sólo es un éxito profesional sino que 
es todo un reto personal. Fer y Bárbara: 
gracias mil gracias por estar a mi lado 
en momentos importantes de mi vida, 
por vuestra ayuda y ánimo hacia todo lo 
que hagáis. Sabéis que la admiración es 
mutua. Al equipo de diseño pido perdón 
por las prisas, sois geniales. Gracias a 
todo el equipo, los felicito por vuestro 
gran trabajo y por darnos todos los me-
ses el fantástico 08640.
Jess’y

Os escribo estas líneas con el fin de feli-
citaros por el 75º aniversario y animaros 
a seguir por el buen camino que habéis 
trazado. En estos momento el 08640 
es una referencia de divulgación social, 
con un abanico amplio de lectores que 
sin dura informa en los diferentes ám-
bitos sociales de nuestra población con 
respecto, rigor, orden y coherencia. Por 
estos motivos y muchos otros siempre 
positivos os felicito y que podáis seguir 
muchos años mas desarrollando este 
trabajo de forma tan brillante.
Joan Prat Puig

Ben aviat encetarem un nou 2012, tot i 
que l’horitzó, en general, no ha canviat 
gaire. Rius de gent fent cua als super-
mercats, amb els carros plens a vessar 
de tot. Les nadales i els llums carques 
de cada any. Esperem que enguany hi 
hagi cavalcada de Reis.
I tothom continua parlant de la crisi, i 
que el 2012 serà pitjor, entre la farta-
nera de Nadal i Sant Esteve. Immersió 
familiar espessa, i ha de córrer el cava, 

per poder suportar la sogra o aquell cu-
nyat insofrible. El nostre món continua 
girant, amb les mateixes injustícies i les 
mateixes alegries.
Enmig de tot, però, hi ha una revista, 
lluitadora i directa, que escolta el poble 
i li serveix de veu, com fan ben pocs di-
aris. La revista 08640 arriba al número 
75, després de 7 anys de resistir l’embat 
de l’amor a l’art. Sense cap ànim de lu-
cre, han arribat al número 75!
Sincerament, els encoratjo a continuar. 
Això sí, i permeteu-me el comentari, 
des de l’ànim més purament construc-
tiu, esperem que els errors ortogràfics 
disminueixin. Des d’aquí animo a tots 
els filòlegs o entesos de la llengua a col-
laborar-hi! Endavant, 08640!
Roser Monforte

“75 de 08640” sembla que sigui un 
número de participacions del número 
08640. No, és ni més ni menys que 
l’història del nostre periòdic municipal. 
Periòdic que està complint allò que sem-
pre és diu, l’important no és començar, 
l’important és continuar. Celebrar el 
número 75, en 7 anys, denota una fidel 
direcció, incansable per solucionar tots 
el problemes que regularment surten: 
tècnics, econòmics, i tot per donar un 
servei als olesans. Un servei d’infor-
mació  puntual, gratuït. L’anàlisi de 
l’estructura del periòdic ens diu que és 
capaç d’atendre tot tipus de demanda i 
de donar tot tipus d’informació, des de 
les més polítiques a les més culturals,  
socials o esportives.
Des de la nostra entitat valorem molt 
positivament tot el servei que ens fa 
per la divulgació de les  activitats sar-
danistes, encara que hem de dir, i ens 
disgusta, que per més informació que 
generem no som capaços d’augmentar 
el foment sardanista entre els nens, el 
que vol dir que els pares no se n’enteren 
o els sona a música celestial.
Tot i això, la nostra activitat és ben infor-
mada amb el 08640 i per tant felicitem a 
la direcció per haver aconseguit aquesta 
fita dels 75. L’encoratgem a seguir, a 
millorar, i a fer útil, per el olesans, la 
informació que dóna.
ACF Olesa Sardanista

Que en plena era tecnològica i digital, 
enmig d’una crisi econòmica de grans 
magnituds existeixi un mitjà local en for-
mat paper que surti puntualment cada 
més resulta increïble, però que a més, 
aquest mitjà arribi als set anys de vida 
és gairebé un miracle tenint en compte 
com està el pati.
Probablement els motius que han portat 
el 08640 a aquesta celebrada efemèri-
de són diversos, però segur que entre 
d’altres hi trobem haver aconseguit ser 
el mitjà popular per excel·lència d’Olesa 
de Montserrat, aquell que tothom busca 
quan surt una nova edició i aquell al qual 
tothom s’hi adreça quan vol formular 
una queixa o un escrit d’opinió. En de-
finitiva, el periòdic que tothom fulleja 
amb curiositat per informar-se de tot 
allò que és rellevant en clau local, des 
de les notícies, els articles d’opinió, les 
activitats de l’agenda, els anuncis co-
mercials, els aniversaris del mes en curs 
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fins a conèixer a qui li ha tocat aquesta 
vegada ser l’hereu o la pubilla.
Des d’aquí vull aprofitar per mostrar el 
meu reconeixement públic a la tasca 
social i informativa que fa el periòdic 
08640, felicitar a tot l’equip que treballa 
perquè cada mes surti una nova edició 
i desitjar que per molts anys tots ple-
gats puguem continuar gaudint d’aquest 
mitjà!
Jordi Gibert, aTotArreu.com

Primer de tot felicitar a tot l’equip que 
fa possible el diari local 08640, i a tots 
els lectors i lectores per aquest 75è 
exemplar i als 7 anys al carrer. Des 
de la primera edició fins l’actualitat el 
diari 08640 ha sigut la finestra d’opinió 
i d’actualitat de la ciutadania d’Olesa 
de Montserrat, eina que qualsevol de 
nosaltres hem tingut a disposició en 
el moment que hem volgut donar a 
conèixer el benestar del ciutadà o per 
donar opinió sobre l’actualitat del nostre 
municipi.
Un mitjà de comunicació directe i de 
cara a la gent, amb un llenguatge 
senzill d’entendre i molt directe, amb 
entrevistes que interessen als ciuta-
dans d’Olesa, sense pèls a la llengua i 
sobretot amb un respecte immens a la 
situació municipal.
En 7 anys el 08640 ha patit molts canvis: 
des de la tradicional secció de la pubilla 
del mes i durant uns mesos l’hereu (a la 
qual vaig tenir el privilegi de sortir-hi tot 
i que amb molta vergonya, perquè és un 
espai on no m’hi veia) fins les seccions 
d’opinió i de l’agenda cultural d’Olesa, 
que s’ha pogut anar contemplant la di-
versitat d’actes culturals que es poden 
gaudir en el nostre municipi.
La transparència d’informació, com ja 
he dit abans, la hem pogut veure d’una 
manera real en totes les entrevistes que 
s’han realitzat al llarg d’aquest 7 anys, 
entrevistes que a ningú ha deixat indife-
rent i que amb la veracitat d’informació 
que el caracteritza, moltes vegades les 
declaracions dels entrevistats han cau-
sat un ressò a la ciutadania olesana.
7 anys són molts anys i més per un diari 
que s’autofinancia gràcies als patrocina-

dors i que en aquests temps que estem 
vivint, que on la crisi econòmica està a 
l’ordre del dia, un diari com el 08640 té 
molt de mèrit el que està aconseguint.
Per finalitzar, desitjo i espero que la 
tasca de tot l’equip del 08640 duri molt 
i molts anys més i que d’aquí a 8 anys, 
quan diguem que el 08640 té 15 anys, 
puguem repetir aquestes paraules de 
fidelitat a un dels mitjans de comunica-
ció independents del govern local i que 
segueixi en peu de carrer informant al 
ciutadà amb la mateixa il·lusió que el 
primer dia. Moltes gràcies per comptar 
en mi per escriure unes línies en la 
75è exemplar, ja que potser aquestes 
línies seran una petita part de l’historia 
d’aquest diari que li queda molts i molts 
anys de vida. Una abraçada molt forta 
d’un amic i lector del 08640!
Joan Gil i Batet

Como secretaria de la Asociación de 
vecinos del Poble Sec y en nombre de 
esta nos complace felicitaros por el 
trabajo hecho en estas 75 ediciones del 
periódico y agradecer la difusión que 
hacéis de los diferentes actos que se 
realizan en las diferentes asociaciones 
y entidades de nuestro municipio. Des-
de la asociación feliz navidad i próspero 
año nuevo para vosotros y para toda 
Olesa.
AA.VV. Poble Sec

Gràcies per estar al costat dels olesans 
durant tots aquest anys i assabentar-nos 
de tot el que passa a Olesa. Ha estat, i és 
important, que hi hagi un diari local en 
el que hi càpiga tot tipus d’informació. 
Les entitats en especial tenim un paper 
molt important en vers els olesans, i 
aquest diari fa que tothom qui vulgui pu-
gui donar tota la informació i actes que 
desenvolupi al llarg de tot l’any. Gràcies 
una vegada més per ser-hi.
Associació Ariadna

Con mucho gusto escribo unas palabras 
de felicitación para el 08640, por la labor 
que ha llevado a cabo durante estas 75 
ediciones. A todo el equipo de colabo-
radores de la revista le mando mis más 

sinceras felicidades y que tengan una 
feliz navidad y un mejor año 2012. Espe-
ro y deseo que sigan luchando por hacer 
que las noticias lleguen lo más pronto 
posible y fiables a nuestros hogares.
Ulises Ordúñez

Aquesta edició número 75 és un bon 
motiu per aturar-se i reflexionar sobre 
la bona acollida que ha tingut al nostre 
municipi el periòdic mensual 08640; 
una iniciativa privada que la ciutadania 
s’ha fet seva, gràcies a la seva trans-
parència, a la voluntat de ser l’altaveu 
dels olesans i, sobretot, al ser una eina 
d’informació útil (jo sempre tinc a mà la 
seva agenda!). En una època  en la qual 
les retallades són les grans protagonis-
tes, mantenir un mitjà de comunicació 
com aquest, fa que hàgim de felicitar als 
responsables del 08640, i que els espe-
ronem per a seguir lluitant per aquest 
projecte. Enhorabona i per molts anys! 
Tanmateix, aprofito aquestes línies per 
a desitjar bones festes a tothom!
Albert Galceran, presentador de l’”Hotel 
Gori” a Olesa Ràdio

A tothom ens fa il·lusió fer anys. I a tot-
hom ens agrada que els nostres essers 
estimats en facin. Avui, aquest 08640, 
fa anys. Un periòdic que ens acosta a la 
realitat d’Olesa i a la seva gent. Han pas-
sat moltes coses des de que una parella 
de joves nouvinguts d’Olesa van encetar 
aquest projecte que encara segueix vi-
gent. Han dedicat entusiasme i esforç, 
dos paraules que avui dia sembla que 
han perdut valor, però que per a mi són 
els dos pilars de la vida. 
Per a uns pares és important veure 
créixer al seu fill. Donar-li totes les 
facilitats perquè el dia de demà pugui 
caminar tot sol i que aquestes passes 
siguin esperades. Avui, el 08640 camina 
sol. Tothom l’espera com a mitjà per 
a poder-nos assabentar del que passa 
al nostre municipi. És per això que se 
n’han de sentir orgullosos, com a pares 
de la idea i com a columnes vertebrals 
d’aquest projecte. El 08640 ja no és un 
projecte, és una realitat.
Gràcies a aquest mitjà d’informació els 

olesans d’acollida que en som molts, 
hem pogut interessar-nos pel municipi, 
sabent que s’hi cou i poder-nos actua-
litzar. Hem conegut als càrrecs electes, 
hem pogut seguir les problemàtiques 
que més amoïnaven als veïns i veïnes i 
hem tingut també un altaveu per a fer-
nos escoltar. Se’ns ha donat la oportu-
nitat d’això i de molt més.
Animo a que qualsevol persona escrigui, 
digui la seva i que aquest mitjà continuï 
essent un reflex de la pluralitat d’Olesa. 
Començava dient que l’entusiasme i l’es-
forç són dos aspectes que valoro molt. 
No haig de dir res més. Entusiasme i 
esforç que demostra més rere més el 
08640! La meva enhorabona a aquest 
gran projecte! Felicitats, pares!
Alex Valiente

Felicidades a 08640 y a todo su equipo 
por la gran labor comunicativa que re-
alizan en nuestro municipio. Siempre es 
de agradecer que podamos compartir 
las noticias, demandas, reivindicaciones, 
necesidades, servicios, etc., del lugar 
donde vivimos. Disponer de un medio 
donde los conciudadanos podamos com-
partir aquellas cosas que nos preocupan 
o interesan, del ámbito local, creo que 
merece un agradecimiento por la gran 
labor realizada todos estos años. Parti-
cularmente puedo confirmar la eficacia 
de 08640 en el propósito de manifestar 
el descontento de la vecindad respecto a 
situaciones diversas. La denuncia social 
publicada en este medio ha obligado a 
actuar en alguna ocasión a los que deben 
actuar siempre por obligación. Felicida-
des y que sigáis informando muchos 
años más.
Jorge Toral

Cuando la rotativa del 08640 imprimió 
los primeros ejemplares, me imagino 
la tensión y la ilusión compartida de 
este momento por el matrimonio de 
Fernando i Bàrbara. Han pasado siete 
años, parece que fue ayer. Olesa tenía 
otro periódico, que a la larga es el que 
ha perdurado y es el único medio que 
tienen los olesanos de saber las noticias 
de nuestra localidad. No es fácil hacer y 
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Correu (cont.)
que perdure un periódico. Como olesano 
felicito a todo el equipo por el esfuerzo y 
constancia que habéis tenido a lo largo 
de estos años. “La paciencia, el trabajo y 
la reflexión hacen fáciles muchas cosas 
que, al primer golpe de vista, parecían 
imposibles”.
Elies Valldeperas

Creo que hace 7 años tuvisteis una gran 
idea y prueba de ello es la 75º edición del 
periódico. Personalmente espero cada 
mes su nuevo número para saber todo lo 
que pasa o pasara en Olesa y la opinión 
de otros olesanos sobre  diversos temas 
relacionados con el pueblo. Mi cordial fe-
licitación por vuestro aniversario y feliz 
navidad a vosotros y a todo el pueblo 
de Olesa.
Rosa Maria Montserrat

En primer lloc agrair l’esforç, el treball 
i la constància de la feina feta per part 
vostre i de tots els membres que en el 
decurs de les 75 edicions d’aquest diari 
han pogut col·laborar en la seva difusió. 
En segon lloc i malgrat estiguem vivint 
uns moments socioeconòmics difícils, 
encoratjar-vos a no deixar la tasca 
començada. És molt important donar 
continuïtat a aquest treball, ja que en 
ocasions es converteix en una de les 
poques vies de comunicació i saber del 
què passa al poble, del dia a dia, de tot 
allò que a altres convilatants els pot 
preocupar. Ànims i endavant.
Felip Gibert, Residència avis Ntra Sra 
de Montserrat

08640: m’han dit que fas 7 anys, què 
jove” Però tot i així, què coses que has 
vist i que has dit, quanta gent ha passat 

per les teves fulles, gent important, que 
ja no hi és, gent que ha vingut al món i 
li has donat la benvinguda, casaments, 
enterraments, eleccions guanyades i 
perdudes, totes per gent del teu poble. 
Tu ets com el pols d’un poble, tens feina 
si batega, i Olesa sempre batega.
A mi m’agradaria felicitar-te, però també 
m’agradaria poder felicitar a un poble, 
que té un potencial humà i artístic que 
no se li acaba, que es pot permetre el 
luxe de tenir els Salistes tancat i conti-
nuar fent teatre, música, exposicions i 
llibres, i que sense tenir molt de res, té 
molt de tot.
Per això et dono les gràcies, periòdic 
08640, per ser la veu de tot això que és 
Olesa, i que de vegades ens costa tan 
d’explicar.
Mary Gumá

Des del PSC volem felicitar al 08640 per 
les seves 75 publicacions, però també 
per la seva forma d’informar i de donar 
la paraula a la ciutadania per expressar 
les seves inquietuds. Us desitgem que 
pugueu continuar informant del dia a 
dia del nostre municipi durant molts 
anys més.
PSC Olesa

Deu ser per algún motiu que quan rebem 
el 08640 a la nostra bústia, tots sentim 
la necessitat d’obrir-lo immediatament 
i veure que es cou a Olesa. Perquè de 
diaris n’hi ha molts, podem estar sobra-
dament informats, però del que passa al 
costat de casa només se’n cuida el nos-
tre diari 08640, que en definitiva, són les 
notícies que realment ens interessen. I 
aquesta feina la fan molt bé des de ja fa 
set anys. Una enhorabona molt sincera i 
com diu la cançó: “Moooooooolteeeeees 
feeeeeliiiiciiiitaaaaaaaatssssss!!!!!!!!”
Ricard (Literator) 

Gràcies 08640! Heu estat al nostre cos-
tat sempre que ens ha calgut, fent-vos 
ressò de les nostres activitats i publi-
cant els nostres esdeveniments. Amb 
la vostra inestimable col·laboració hem 
aconseguit promocionar el nostre esport 
a Olesa. Heu estat el vehicle que ens 
ha permès compartir èxits, resultats i 

emocions, no només amb els socis del 
Club, sinó també amb familiars, amics i 
coneguts. Us estimem!!!
CPA Olesa

Són 75 exemplars de compromís amb la 
informació, de compromís amb la jus-
tícia. Heu informat d’esdeveniments, 
però també de queixes i felicitacions; 
de notícies que afecten tot el col·lectiu 
d’Olesa o de fets que mostren els sen-
timents més individuals dels ciutadans. 
Heu encomanat optimisme sense deixar 
de tocar de peus a terra i retrateu, de 
manera objectiva, la realitat mentre va 
canviant. Són 75 exemplars de compro-
mís, com unes noces de platí entre vo-
saltres i el poble, oi? Tant de bo pugueu 
arribar als 100!!!
Núria Riera

Agraïment
L’Ajuntament d’Olesa vol agrair a les 
entitats i associacions de la vila, als 
comerços, als centres educatius i a les 
olesanes i olesans, la seva col·laboració 
amb el projecte de decoració nadalenca 
impulsat per les Regidories de Cultura i 
Participació Ciutadana.
Volem agrair la bona acollida que ha 
tingut la iniciativa de fer una decoració 
nadalenca amb material reciclat i, es-
pecialment, volem posar de manifest la 
il·lusió i la dedicació que un grup de per-
sones, creatives i motivades, han posat 
per fer possible un projecte innovador. 
De fet, aquest és, d’alguna manera, el 
seu projecte. El d’un equip de persones 
a les que vam demanar idees i propostes 
i que, no només les ha aportat sinó que 
les ha treballat.
També volem destacar la col·laboració 
de la residència Fundació privada Santa 
Oliva. Els avis d’aquest centre han fet 
bona part de la feina de manipulació del 
material. Ells i el personal de la residèn-
cia han estat un element fonamental per 
poder tirar endavant la proposta.
Finalment, volem agrair a les entitats, 
els comerços, les escoles i els particulars 
la seva col·laboració en la recollida o 
aportació del material. Aquest ha estat 
un altre exemple de participació ciuta-
dana. Aquest any part de la decoració de 
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Nadal s’ha fet entre tots. Gràcies!
Pilar Puimedon i Montse Esparbé
Regidores de Cultura i Participació Ciu-
tadana

Actitud incívica
El passat dia 18 de novembre algú es va 
emportar, o senzillament va destrossar, 
una de les menjadores per a les colònies 
de gats urbans que tenim repartides a 
diferents punts de la població, en aquest 
cas a la Font d’en Roure. Es tracta d’un 
nou cas d’incivisme, d’un acte fet sen-
se pensar que, al darrere d’aquell punt 
d’alimentació per a la colònia de gats 
de la zona, hi ha el treball desinteressat 
d’una entitat (ACAIMA) i de persones 
que, des de fa mesos, col·laboren amb 
l’Ajuntament, i per tant, amb el poble, 
per tenir controlades les colònies de 
gats urbans.
La tasca que fa aquesta entitat es basa 
en la defensa i protecció de qualsevol 
animal d’Olesa, la denúncia en cas de 
maltractament o abandonament ani-
mal, la gestió de les colònies de gats 
urbans d’Olesa (que implica la captura, 
esterilització, alimentació i controls ve-
terinaris dels animals, així com la neteja 
i manteniment dels espais on viuen) i, 
finalment, promoure les adopcions dels 
animals abandonats a Olesa. Aquesta 
tasca evita la proliferació incontrolada 
de gats al poble. ACAIMA compta amb 
una xarxa de voluntaris que fan possible 
el funcionament i manteniment de zones 
especifiques de colònies de gats urbans 
per mitjà de mobiliari urbà subvencionat 
parcialment per l’Ajuntament.
La Llei de protecció dels animals em-
para i acredita la feina de l’associació 
ACAIMA i el seu funcionament se sosté 
per les subvencions públiques que rep. 
Per aquest motiu, la seva infraestruc-
tura urbana ha de ser respectada com 
qualsevol altre mobiliari urbà. Les 
menjadores per a les colònies de gats, 
les paguem també entre tots, i la tasca 
d’aquesta entitat és en benefici de tots. 
Respectem-la!
Georgina Muñoz Gil 
Regidora de Benestar Social de l’Ajun-
tament d’Olesa

La soledad de los viejos
La soledad e indiferencia

es la amargura de la vejez
¡Pobre de aquel que la padezca!
¡Es tan amarga, como la hiel.

La soledad: es tan fría
que penetra con dureza

en los pensamientos
se erizan los cabellos
y el vello de la piel
estalla en terrores
los sentimientos

y se van las sonrisas:
para no volver...

En un acantilado
se esconde la vileza
negruras de la noche
de nunca amanecer.

Y en nubes borrascosas
está el alma presa

en lo absurdo patético
de ese mundo cruel.

Soledad:
que atraviesas el alma

y rompes en pedazos el corazón.

Triste, indefensa y lastimada
en un mundo de viejos y desamor...

En rejas de silencios
le han condenado

en espacios estrechos
es su rincón.

Araceli Egea González
(Poema dedicado a toda persona mayor 
que tenga esta amarga compañera, la 
soledad).

Agraïment II
A elles que van al ritme de la vida, i a 
la vegada atractives, amb gust i ele-
gant; a ells que es mouen amb facilitat 
en tots els àmbits; pels peques per la 
seva gràcia especial. Gràcies per fer al 
meu somni una realitat. Ja hem fet cinc 
anys!
Mar (Corselet)

Una nova escola
Estimats olesans i olesanes: sóc una 
escola d’Olesa, una escola “de tota la 
vida”. Avui us escric perquè estic conten-
ta, em sento feliç i orgullosa de la m 
eva història i tinc molta il·lusió pel futur 
que m’espera. Tot va començar l’any 
1934 i, des d’aleshores, per les meves 
aules han passat molts i molts alumnes i 
educadors que guardo en el meu cor. Ara 
estic creixent, per això aquest proper 
mes de gener inauguraré un nou edifici 
pels alumnes més petits, els nens i ne-
nes de P3, P4 i P5. És un edifici modern, 
equipat amb totes les noves tecnologies 
educatives, espaiós i acollidor que, de 
ben segur, us agradarà moltíssim. Els 
alumnes de l’ E.S.O. aniran a estudiar a 
la Placeta Joan Povill, a l’edifici on jo vaig 
néixer, a les meves arrels... Ara, aquest 

edifici ha canviat i l’hem adaptat a les 
necessitats i expectatives dels alumnes 
i professors/es que vindran.
I tot això, ho he pogut aconseguir gràci-
es a l’esforç, el treball, la confiança i la 
il·lusió  de tots aquells que heu cregut en 
mi. A tots vosaltres, moltes gràcies!
L’equip humà de l’Escola Povill

El periòdic 08640 no es fa responsable del 
contingut de les cartes (opinions, comen-
taris, rèpliques i suggeriments d’interès 
general, respectuosos cap a les persones 
i institucions), i es reserva el dret de pu-
blicar-les i resumir-les si és necessari. Els 
articles que no es publiquen en aquesta 
edició per falta d’espai, sortiran a les pro-
peres edicions. Les cartes per a aquesta 
secció han de signar-se amb el nom i cog-
nom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar al tel/fax: 93 772 94 36 o a l’a/e: 
periodic08640@hotmail.com
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En petit comitè
Llei i ètica
Una de les definicions que trobem del 
terme “llei” és “regla social que esta-
bleix quins comportaments són per-
mesos, i els càstigs que cal imposar 
als transgressors”. L’ètica, per la seva 
banda, es defineix com a doctrina, i “és 
una branca de la filosofia que estudia 
la naturalesa del que es considera bo, 
adequat o moralment correcte”.
A través de les respectives definicions 
veiem que una cosa i altra són dife-
rents, però potser si posem alguns 
exemples veurem que no només són 
diferents, sinó que a vegades una i altra 
ens porten per camins dissemblants: 
als EEUU la llei permet als centres sani-
taris no atendre un malalt si aquest no 
pot pagar el servei o no té assegurança 
mèdica. Això és èticament incorrecte. 
Alguns alts càrrecs d’entitats bancàries 
que han hagut de ser “ajudades” per 
l’Estat s’autoatorguen plans de pensi-
ons milionaris. Això és èticament inac-
ceptable. Finalment, i per no allargar-
nos, a Espanya la llei permet que els qui 
no han pogut fer front a la hipoteca d’un 
pis, després d’abandonar-lo i tornar les 
claus, quedin endeutats de per vida. 
Això és èticament reprovable.
En el ple extraordinari del 3 de no-
vembre l’Equip de Govern portava a 
aprovació les Ordenances Fiscals 2011. 
La proposta va ser rebutjada, malgrat 
que complia la promesa electoral de no 
augmentar els impostos per sobre de 
l’IPC i de suprimir la taxa de clavegue-
ram. Cal afegir, a més, dues coses: en 
primer lloc, que això representava, per 
a la majoria dels olesans, una rebaixa 
d’impostos respecte el que havien pa-
gat en anys anteriors i, en segon lloc, 
que les ordenances que presentava el 
Bloc Olesà eren millors i més justes que 
les presentades en els darrers anys, 
perquè eren més equitatives.
Malgrat tot, alguns grups de l’oposició 
van acordar oposar-se a aquestes or-
denances només per impedir el diàleg 
que hagués pogut millorar-les. En la 
fase inicial en què ens trobàvem, si 

s’haguessin aprovat les ordenances 
es podien haver millorat a través de 
reunions, del debat enriquidor, de la 
presentació d’al·legacions... ja que 
la llei concedeix un mes per fer-ho. 
Nosaltres havíem manifestat una i mil 
vegades la disposició al diàleg; però va 
ser inútil, perquè del que es tractava 
era d’impedir l’acció de govern, de fer 
més difícil el nostre treball, que ja és 
prou complicat en aquestes circum-
stàncies econòmiques tan adverses. 
Els objectius personals i de partit van 
passar per damunt de tot, fins i tot per 
damunt dels interessos d’Olesa.
Els grups polítics de l’oposició es van 
posar d’acord per no permetre que 
aquestes ordenances passessin de la 
fase inicial. Ens impedien així fer rea-
litat una proposta que era part impor-
tant del nostre programa: l’eliminació 
de la taxa de clavegueram. I ara ve la 
pregunta que dóna títol a l’article: és 
legal posar-se d’acord per perjudicar 
una acció de govern? És legal posar-se 
d’acord per impedir l’acció de govern a 
un partit legitimat recentment per unes 
eleccions que li han donat a les urnes 
més del doble de vots que al segon? 
La resposta rotunda i clara és sí. Però, 
és ètic? És a dir, és bo per a Olesa i 
moralment correcte? 
Bloc Olesà

Aclariment
He llegit al 08640 del mes de novembre, 
en l’apartat En petit Comitè, l’afirmació 
que el PSC havia estat a l’oposició tan 
sols la legislatura 1991-1996. Voldria 
recordar que també hi vam estar del 
1987 al 1991. En aquest període va go-
vernar la UPO, llista que va promoure 
Enric Térmens, que va ser alcalde.
Pepita Pascual Estivill
            
ERC en defensa del CAP
El grup parlamentari d’Esquerra i la 
Secció Local d’ERC Olesa de Montserrat 
van presentar el passat 3 de novembre 
al registre del Parlament de Catalunya 
una proposta de resolució sobre les 

retallades sanitàries aplicades al CAP 
d’Olesa.
La resolució presentada exposava que 
les mesures d’estalvi endegades pel 
Govern de la Generalitat en l’àmbit 
de la salut pública estan repercutint 
de manera directa sobre l’atenció que 
reben els usuaris i usuàries de la salut 
pública, sobretot degut al Pla de reor-
denació de l’atenció continuada.
A Olesa de Montserrat el tancament 
del servei d’urgències del CAP en ho-
rari nocturn s’agreuja encara més pel 
dèficit històric d’atenció sanitària al 
municipi, així com per l’increment de 
demanda causada pel fet d’incorporar 
al CAP 668 mutualistes que abans eren 
atesos per MUTUAM.
Per aquests motius, el Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya reclama al Parlament de 
Catalunya que insti el Govern de la 
Generalitat a no reduir, ni modificar, 
l’horari d’atenció continuada i urgent 
al Centre d’Atenció Primària d’Olesa de 
Montserrat, mantenint el seu servei les 
24 hores; restaurar el nombre d’hores 
del transport sanitari urgent que s’han 
vist reduïdes durant l’any 2011 al muni-
cipi; i reforçar els recursos humans del 
CAP per la incorporació de mutualistes 
que abans eren atesos per MUTUAM.
Secció local d’Esquerra Olesa de 
Montserrat

PD: Podeu enviar els vostres escrits a: 
periodic08640@hotmail.com i preguem 
que no superin les 30 ratlles.
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L’Albert Egea té 16 anys, fa primer de batxillerat científic al Daina-Isard i, quan 
acabi, vol seguir estudiant per ser microbiòleg o geòleg. Les seves dues grans 
passions són el teatre i la música. Des dels 12 anys surt a la Passió d’Olesa, va 
començar fent de poble, després de soldat romà i ara fa de Malcus. A més, ha 
fet diverses obres amb la companyia El Galió i Tres quarts de 15, com La fruita 
dels Déus i el musical Una cançó per la Ventafocs. També amb Teajovetre va 
representar Taller de Fantasia i ara està preparant un nou espectacle amb la 
companyia de teatre del Daina-Isard. Des que era petit va començar a tocar la 
guitarra clàssica a l’Escola Municipal de Música i ara s’anima també amb l’uke-
lele i entre els seus grups preferits destaquen Manel, Els Amics de les Arts i la 
Gossa Sorda.

L'hereu del desembre i generLa columna de l'Ivan
És curiós. Quan arriben aquestes dates on el dia és més curt i plou sovint un es 
passa temps a casa amb els seus i pot analitzar molt millor certes coses que amb 
el traginar de la vida se’ns fa impossible veure.
Tenir un fill és, probablement, el fet més transcendent que com animals podem 
fer i com diu la cançó dels Manel, només veure’ls un pot intuir que se’ls estimarà 
més del que mai s’estimarà a si mateix. Una cosa que he observat és que un fill és 
també com una fita que permet veure el pas del temps, mentre no en tens, ets una 
cosa com intemporal però en el moment que neix un fill, els seus dos anys també 
han passat per a tu; tanques els ulls i quan els tornes a obrir fa trenta anys que 
vas encendre aquell cronòmetre. És un fet dur i bell, però en aquests dies en què 
un es recull aviat, on el dia és més curt i plou sovint, també hi ha temps per pensar 
en el que fem i en el que estem deixant d’herència pels que ens seguiran.
Avui 20 de novembre s’escull un nou govern i, qui més qui menys, sap el que gua-
nyarà i sap el pa que es donarà. Fins ara els polítics han fet gestos cohibits i obligats 
en l’últim moment pel que es coneix com “els mercats” i mirant de cua d’ull les 
enquestes per les eleccions, però ara això s’ha acabat, tenen quatre anys de carta 
blanca per fer i desfer com vulguin i el que ens ve al damunt serà d’escàndol. Diuen 
alguns experts que, si s’apliquen totes les retallades que es pretenen, retrocedirem 
més de vint anys en drets socials.
Parlant amb la gent de cada dia captem la por i l’angoixa de no poder fer el que 
fins ara s’ha fet: sortir a sopar, anar als cinemes, comprar regals per Nadal... Una 
amiga meva diria que potser hem estirat molt més el braç que la màniga, però 
no estic del tot d’acord amb aquesta sentència. Els famosos mercats han ajudat a 
que els pobres creguessin ser menys pobres i ara, quan el dia és més curt i plou 
sovint, hem de tornar el que se’ns va deixar i la sensació és que el fred és més 
fred quan has conegut l’abric.
Potser la crisi ens portarà una cosa bona, una reordenació dels valors, i potser 
començarem a donar valor al que realment en té: la família, els amics i una sobre-
taula amb una bona conversa ara que el dia és més curt i plou sovint.
No ens oblidem del que és bo en aquestes dates, arriba Nadal i per els més petits 
de la casa és un temps màgic. Haurem de fer mans i mànigues per compaginar 
els nens, les vacances de Nadal i les feines, però ens en sortirem, com sempre ha 
passat. Fora bo que els anunciants de televisió tinguessin una mica de pietat amb 
el tema de les joguines, perquè potser aquesta crisi mundial acabi afectant també 
als pobres Reis Mags i, fins i tot, ells s’angoixin de veure que no poden portar tot 
allò que voldrien als nens. Però em fa l’efecte que poc podrem esperar dels anun-
ciants i les televisions.
A vegades, intentar destriar el que és important, l’essència del que és més banal i 
nimi, ens pot dur a enfrontaments interns o externs, serà bo veure què en queda 
de tot plegat el dia de demà quan el dia sigui més llarg i no plogui tant sovint.
Vull agrair al 08640 aquestes 75 edicions on de forma altruista he escrit el que he 
volgut sempre des del respecte per totes les persones. La crisi es dura, ens hem 
de reinventar. Viurem!

Ivan Carreira
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L’agenda del desembre'11 i del gener'12
Desembre
Fins a l’11 de desembre 
Exposició “6000 anys fent ceràmica. El nostre pa-
trimoni arqueològic”. A la Casa de Cultura. Organit-
zació: CMRO.

Dijous 8
Taller de manualitats per a nens i nenes. De 10 a 13  
i de 16 a 18 h, al teatre La Passió. Organitza: Associ-
ació de botiguers i comerciants d’Olesa. Les manua-
litats seran exposades a les botigues associades.

Divendres 9
Inauguració de l’exposició de pesebres d’artesania. 
A L’Eixida de l’Art. Fins al 6 de gener.

Dissabte 10
Concert amb el grup “Macedònia”. A les 19.30 h, al 
teatre El Casal. Organitza: Bloc Juvenil.

Sopar de cloenda del 27è Concurs de Teatre Premi 
Vila d’Olesa. A les 21.30 h, a la UEC. Organització: 
UEC.

Dilluns 12
Trobada per la confecció d’arbres de Nadal amb les 
llaunes que s’han recollit a tot el poble. A partir de 
les 17.30 h, al local social de l’AA.VV La Central. Or-
ganització: regidoria de Participació Ciutadana.

Dimarts 13
Trobada per la confecció d’arbres de Nadal amb les 
llaunes que s’han recollit a tot el poble. A partir de 
les 17.30 h, al local social de l’AA.VV La Central. Or-
ganització: Regidoria de Participació Ciutadana.

Taller de Nadal. A les 17.15 h, a la Biblioteca. Cal 
inscripció prèvia.

Dimecres 14
Taller sobre “Mediació i gestió dels conflictes”. A les 
19.30 h, al Casal Cívic de Sant Bernat. Organització: 
Servei de Medicació de l’Ajuntament.

Taller de Nadal adreçat a nens i nenes a partir de 
7 anys. A les 17.30 h, a la Biblioteca. Cal inscripció 
prèvia (places limitades).

Dijous 15
Va de concert (adults). A les 20 h, a la Casa de Cul-
tura. Organització: Escola Municipal de Música.

Divendres 16
Xerrada “El patrimoni a debat”, a càrrec de Jordi 
Serra i Massansalvador (president de la Associació 
Cultural del Montserrat). A les 19 h, a l’edifici dels 
safaretjos d’Olesa, c/Salvador Casas, 3.

DiverJocs per la convivència. A les 17 h, a la Plaça 
de les Fonts. Organització: Ajuntament, Oficina de 
Nucli Antic i Diversitat i Convivència.
 
Va de concert (formacions). A les 20 h, a la Casa de 
Cultura. Organització: Escola Municipal de Música.

Hora del conte, amb el narrador Santi Rovira. A les 
18 h, a la Biblioteca.

“Decoració per a les properes festes”, amb Maria 
Àngels García. A les 18 h, a la Comunitat Minera 
Olesana. Organització: Associació Ariadna.

Tradicional Quinto. Fins al 8 de gener. Divendres i 
dissabtes, a partir de les 20 h; diumenges i festius, 
a partir de les 18 h. A la UEC Olesa.

Dissabte 17
Xerrada sobre “Plataforma d’afectats per la hipote-
ca”. A les 19 h, al Casal Independentista i Popular 
d’Olesa, c/Església, 58. Organització: CIPO i Revo-
lució Verda.

“Olesa amb La Marató de TV3”. Monòlegs. A les 22 
h, al teatre El Casal. Organització: Regidoria de 
Joventut.

Sopar de Nadal de l’Associació Ariadna. A les 21 h, 
al Cafè del Centre.

Fira Nadal 2011, al carrer. De 10 a 20 h, al carrer 
Salvador Casas i plaça Fèlix Figueras i Aragay. Or-
ganització: L’Eixida de l’Art.

Matí de jocs i esports amb el Projecte Remix. A les 
12 h, al parc de Les Planes. Organització: Projecte 
Remix i AA.VV. Les Planes.

Audició de poemes de Nadal. A les 18 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: L’Eixida de l’Art 

Concert de Nadal. A les 20.30 h, a la parròquia Santa 
Maria. Organització:  Escolania i Cor Jove de la Par-
ròquia d’Olesa i Amics de l’Orgue d’Olesa.

Diumenge 18
IIa Mostra Intercultural d’Olesa, amb la participació 
de Bolívia, Colòmbia, Equador, Brasil, Marroc, Ar-
gentina, Senegal, Romania, República Dominicana i 
Catalunya. A les 11 h, al Parc Municipal. Organitza-
ció:  Ajuntament d’Olesa i Diversitat i Convivència i 
entitats culturals

Paellada Popular a benefici de La Marató de TV3, a 
càrrec de l’AA.VV La Central. A les 14 h, al Parc Muni-
cipal. Organització: entitats d’Olesa i Ajuntament.

Exhibició/competició de skate/scooter. A les 16.30 
h, a la pista d’skate de Cal Mané. Organització: Re-
gidoria de Joventut.

Pujada del Pessebre a la Creu de Saba. A les 8 h, a 
la UEC. Organització: UEC Olesa.
 
Cantada de nadales a càrrec de la coral Les Veus 
d’Ariadna. A les 18 h, a la Casa de Cultura. Organit-
zació: Associació Ariadna.

Inauguració de l’exposició de diorames de pessebres. 
A les 19.30 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Ariadna.

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

Exposició de diorames “Recordant Ricard Vila”. A la 
Casa de Cultura. Organització: Associació de Pesse-
bristes. Fins al 8 de gener.

Dilluns 19
Inauguració de l’exposició “Ni t’imagines tot l’art d’un 
regal”. A L’Eixida de l’Art. Fins al 6 de gener.

Taller sobre “Mediació i gestió dels conflictes”. A les 
19.30 h, al Casal Cívic de Sant Bernat. Organització: 
Servei de Medicació de l’Ajuntament.

Dimecres 21
DiverJocs per la convivència. A les 17 h, a la Plaça 
de les Fonts. Organització: Ajuntament, Oficina de 
Nucli Antic i Diversitat i Convivència.

“Maragall: els documentals”. Al llarg de tota la tarda, 
emissió continuada de diferents documentals sobre 
Maragall a la sala 3 de la Biblioteca.

Dijous 22
Concert de Nadal. A les 19 h, a la parròquia Santa 
Maria. Organització: Escola Municipal de Música.

 “Recitem Maragall”: recital de poesia per parelles. 
A les 19 h, a la Biblioteca.

Divendres 23
Concert amb l’orquestra “Mitjanit”. A les 23.30 h, al 
teatre El Casal. Organitza: Bloc Juvenil.

Club de lectura general amb el comentari de “El 
perquè de tot plegat”, de Quim Monzó. A les 18.30 
h, a la Biblioteca.

“Sentim Maragall”: la seva poesia sonarà per la me-
gafonia de la biblioteca durant tota la tarda.

Dissabte 24
Nadal a Les Planes. Taller de manualitats per a la 
canalla del barri, a partir de les 11. Cagatió i visita 
del Pare Noel. Al local social de l’AA.VV Les Planes. 

Actuació itinerant del grup de música B120. Repertori 
de Nadales en versió Jazz. A la tarda per diversos 
carrers i places d’Olesa.

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

Diumenge 25
Representació de Pastorets. A les 18.30 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal de 
Música.

Representació de Pastorets 2011-2012. A les 18.30 
h, al teatre El Casal. Organització: El Casal.

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

Dilluns 26
Caga tió infantil. A les 12 h, a la UEC Olesa.

Divendres 29
Cloenda de l’any europeu del voluntariat amb cantada 
de nadales al molí de l’Oli. Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa.
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L’agenda del desembre'11 i del gener'12
Gener
Diumenge 1
Festa de Cap d’Any. A les 0.30 h, a la 
UEC Olesa. Organització: UEC Olesa.

Festa de Cap d’Any. A les 0.30 h, al pavelló Salvador 
Boada. Organització: Ekilibri, Ekili-qa i Cal Tallón.

Festa de Cap d’any per als socis de l’AV Les Planes. 
A les 0.30 h, al local de la AA.VV. Les Planes. Orga-
nització: AA.VV. Les Planes.

Patge Viu-Viu. A les 18 h, al teatre La Passió.

Dimecres 4
Campanya del somriure: “Cap infant sense joguines”. 
De 10 a 13 i de 16 a 20 h, al teatre El Casal. Orga-
nització: Campanya del somriure.

Dijous 5
Campanya del somriure: “Cap infant sense joguines”. 
De 10 a 13 i de 16 a 20 h, al teatre El Casal. Orga-
nització: Campanya del somriure.

Arribada dels Reis d’Orient i tradicional cavalcada. 
A partir de les 18.15 h. Recorregut: Plaça Dr. Flè-
ming (estació de tren), Pau Casals, Francesc Macià, 
Amadeu Paltor, Argelines, Anselm Clavé, Jacint Ver-
daguer, Francesc Macià, República Argentina, Lluís 
Puigjaner i plaça Fèlix Figueras i Aragay.  En cas de 
pluja, els Reis arribaran al teatre de La Passió a les 
18.30 h. Els accessos al teatre es faran en 3 torns 
segons els horaris indicats. 1r) de 18.30 a 19.15 h; 
2n) de 19.30 a 20.15 h, i 3r) de 20.30 a 21.15 h.

Divendres 6
Representació “Els pastorets”. A les 18.30 h, al te-
atre El Casal.

Diumenge 8
Baixada del pessebre des de la Creu de Saba. A les 
8 h, a la UEC. Organització: UEC Olesa.

Representació “Els pastorets”. A les 18.30 h, al te-
atre El Casal.

Recollida d’ampolles de cava. Organització: Agrupa-
ment Escolta Sant Bernat de Claravall.

Dijous 12
Inici del curset de sardanes a la UEC, per a nens de 
7 a 14 anys. A les 17.30 h, a la UEC. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 14
Xerrada sobre “Alternatives a l’habitatge”, a càrrec 
de Sostre cívic i amb l’experiència de “Cal Cases”. A 
les 19 h, al Casal Independentista i Popular d’Olesa, 
c/Església, 58. Organització: CIPO i Revolució Ver-
da.

Diumenge 15
Representació “Els pastorets”. A les 18.30 h, al 
teatre El Casal.

Dilluns 16
Inici del curset de sardanes a la UEC, per a Joves i 
adults. A les 20.30 h, a la UEC. Organització: ACF 
Olesa Sardanista.

Dimarts 17
Xerrada sobre “L’insomni i la manca d’hores de son 
en nens i adolescents”, a càrrec del Dr. Pau Martínez 
Farrero. A les 20.15 h, al Centre Mèdic Integral. 

Dilluns 19 
“La vaca cega”, activitat per a nens i nenes. A la 
Biblioteca.

Divendres 20
Hora del conte: “Benvingut 2012”. A les 18 h, a la 
Biblioteca.

Conferència: “El Museu de Montserrat, la sorpresa 
de l’art”, a càrrec de l’olesana Eva Buch i Garcia, 
conservadora en cap del Museu de Montserrat. A 
les 19 h, a la Casa de Cultura. Organització: L’Arrel 
Acció Cultural.

Dissabte 21
Visita guiada al Museu de Montserrat. A les 10 h, 
sortida des d’Olesa amb el tren i pujada amb el cre-
mallera. Organització: L’Arrel Acció Cultural.

Inici del curset de sardanes per a nens. A les 11.30 
h, al teatre El Casal. Organització: ACF Olesa Sar-
danista.

Diumenge 22
Marcel Gros “Minuts”. A les 17.30 h, al teatre El Casal. 
Organitza: Xarxa.

Dimecres 25
Escola de pares i mares: taller de cuina freda, per 
a famílies amb fills d’1 i 2 anys. A les 17 h, a la llar 
d’infants Taitom. Cal inscripció prèvia (places limi-
tades).

Divendres 27
Escola de pares i mares: taller de jocs, ritme, música 
i color, per a famílies amb fills d’1 i 2 anys. A les 17 
h, a la llar d’infants La Baldufa. Cal inscripció prèvia 
(places limitades).

Club de lectura general: “Foc latent”, de Lluïsa For-
rellad. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 28
Inauguració de l’exposició de pintures i cartells de 
Macari Gómez Quibus (Mac). Fins al 26 de febrer, a 
la Casa de Cultura.

Diumenge 29
Cinema infantil. A les 17.30 i a les 19.30 h, al teatre 
El Casal.

Festa de la sardana i el ball de saló “Sardaball”. A 
les 18 h, a la UEC. Organització: ACF Olesa Sarda-
nista.

Ruta de pessebres
Aquest són els pessebres que podeu anar a visitar 
durant aquestes festes i fins al 9 de gener.
Casa de Cultura, Cal Boter (c/Coscoll, 6), Centre 
Cívic Sant Bernat, Eugeni Moreno (c/Pau Casals, 26), 
Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül (c/Santa 
Oliva, 34), Joaquim Boada (c/Sastre, 3), Parròquia 
de Santa Maria, el del carrer de Fora (c/Argelines, 
51-53), Residència Santa Oliva (c/Argelines, 137), 
Emili Cascante Ferrer (c/Argelines, 8), Teatre La 
Passió, Comunitat Minera Olesana (c/Alfons Sala, 
42), Oficines de La Caixa, Plats cuinats Can Miquel 
(Plaça Catalunya, 33), ferreteria Ricard Vila (Plaça 
Catalunya, 49), Mercat Municipal, Residència Ntra. 
Sra. de Montserrat (c/Colon, 149), L’Eixida de l’art 
(Plaça de les Fonts, 10), CAP  Olesa (c/Lluís Puigja-
ner, 22). Organització: Associació de pessebristes 
d’Olesa.

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

08640

Foto: 08640

Pares, en que em pot 
ajudar el psicòleg?

Sovint la funció de ser pares és com-
plicada. Compaginar la feina amb el re-
clam d’atenció dels nostres fills i filles, 
a vegades no és del tot fàcil. En la difícil 
tasca d’educar correctament als petits 
de la casa i aconseguir que siguin millors 
persones sorgeixen molts obstacles.
L’objectiu d’aquesta columna és apor-
tar una sèrie de conceptes i estratègies 
perquè els pares i mares puguin inculcar 
bons hàbits als seus fills i filles. Amb 
cada columna abordarem diversitat de 
problemes que sorgeixen en el desen-
volupament de nens i nenes i/o adoles-
cents.
Qui no s’ha trobat mai amb un nen amb 
dificultats d’acceptar els límits, davant 
els quals reacciona amb rebequeries. 
O menuts que presenten problemes 
d’aprenentatge, els hi costa llegir o es-
criure, i com a pares ens sentim frustrats 
per no aconseguir que superin aquestes 
dificultats. O un adolescent superat pels 
constants canvis físics i psicològics, ca-
racterístics d’aquesta franja d’edat.
Les relacions entre pares i fills no deixen 
de ser interaccions entre dues persones 
amb maneres de ser diferents i envolta-
des d’un entorn, el qual també influeix. 
Controlar totes aquestes variables no 
és fàcil i sovint necessitem l’ajuda d’una 
persona externa, el psicòleg.
La funció del psicòleg és observar, escol-
tar i guiar. Observar les relacions entre 
pares i fills i copsar les variables que 
intervenen, tant de manera positiva com 
negativa que influeixen en aquestes. Es-
coltar les angoixes i preocupacions dels 
pares, així com les inseguretats i per-
cepcions dels nens. Guiar, tant als pares 
com als propis nens, en les estratègies 
adequades per aconseguir que aquests 
siguin uns educadors confiats, tranquils, 
segurs i coherents. No n’hi ha prou que 
els pares nodreixin els seus fills amb 
afecte i comoditats per fer-ne persones 
felices i responsables, cal transmetre’ls 
uns valors i hàbits que els donin segu-
retat per créixer i madurar.
Demanar l’ajuda d’un psicòleg no és res 
dolent, si no tot el contrari, és quelcom 
molt positiu. Un pas endavant per buscar 
solucions als problemes i créixer com a 
persones. Sentir-nos capaços d’afrontar 
les dificultats de ser educadors i establir 
uns hàbits en la vida dels nostres fills i 
filles, que els faci caminar amb passos 
segurs en les diferents fases dels seu 
desenvolupament.
“Perquè els canvis tinguin valor han de 
ser consistents i duradors. Si no t’agrada 
el que et passa, canvia-ho!”

Alba Pinedo Gonell
Psicòloga (Núm. Col. 16.843)

L'especialista

Els pares acostumen a ser un exemple a seguir pels seus fills i un model de conducta a imitar. En alguns temes, com el 
respecte a les normes, els senyals de circulació o la vida sana, alguns nens aprenen des de ben petits, quan els porten 
a l’escola, que aquí tot s’hi val. Veient els caos circulatoris i l’incivisme d’alguns conductors a les entrades i sortides de 
l’escola, un es pregunta si és aquest l’exemple que volem donar als nostres fills. I és que alguns pares, per tal d’estal-
viar-se 10 o 15 minuts de caminar, serien capaços d’entrar amb el cotxe dins l’aula i aparcar-lo al costat del pupitre del 
seu nen. És cert que al poble no sobren aparcaments i que algunes escoles estan ubicades en carrers mal senyalitzats 
o massa estrets per ser de doble sentit, però també ho és que alguns utilitzen en excés el seu vehicle per desplaçar-se i 
no s’hi miren massa a l’hora d’aparcar-lo si tenen pressa. Si els adults hem de ser un exemple, pensem-hi, perquè entre 
començar el dia a tocs de clàxon i corredisses entre cotxes mal aparcats o caminant tranquil·lament fins arribar a l’escola 
hi ha una gran diferència.
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La Cobla olesana al Casal   Foto: 08640

Va passar
Cursos
Des de la Regidoria de Treball i Formació 
de l’Ajuntament, s’han posat en marxa 
dos cursos de formació ocupacional 
adreçats prioritàriament a persones 
treballadores en situació d’atur. Aquests 
cursos estan subvencionats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya i cofinançats 
pel Fons Social Europeu. El 14 de no-
vembre es va iniciar el curs d’Aplicacions 
informàtiques de gestió amb una durada 
de 320 hores i adreçat a 15 persones. I 
el 15 de novembre es va iniciar el curs 
de Monitor/a d’activitats de lleure infantil 
i juvenil amb una durada de 295 hores 
(145 de teoria i 150 de pràctiques en 
menjadors escolars, Centre Obert i Barri 
Jove) i adreçat a 15 persones.
El proper 2 de gener i fins el 31 del 
mateix mes, s’obrirà el període de pre-
inscripcions al segons curs de Monitor/a 
d’activitats de lleure infantil i juvenil 
que aquesta regidoria té aprovat des 
del SOC. Per a qualsevol informació 
podeu passar per: Servei de Promoció 
Econòmica, c/Salvador Casas, 28-32, 
tel: 93 778 0050 (ext. 2401) o per mail 
a:  torrabadellaejs@olesam.cat o 
vargasmt@olesam.cat

La Coral de voluntaris
Durant els mesos de tardor, els mem-
bres de la coral Record, dirigida per 
Maria Egea, van oferir el seu repertori 
de cançons i una estona de companyia 
amb animació a les persones grans de les 
residències geriàtriques de la vil·la. 
La coral, a més, ha incorporat novetats, 
ja que compta ara amb un nou perso-
natge: un gros i simpàtic titella que, en 
les funcions en què ha aparegut, ha pro-
vocat la rialla i la espectació del públic. 
El nou membre de la coral és obra del 
Maitre Tailleur, també col·laborador de 
l’Associació Voluntaris d’Olesa (AVO). 
Des de la coral de l’AVO valoren molt po-
sitivament l’experiència per l’originalitat 

que té compartir les veus dels cantaires 
amb el titella i ja tenen previstes més 
actuacions per les festes de Nadal.

Novel·la de Santi Baró
La papereria llibreria Núria, juntament 
amb l’editorial Cruïlla, van organitzar el 
divendres 25 de novembre a l’Auditori de 
la Casa de Cultura, la presentació de la 
nova novel·la de l’escriptor olesà Santi 
Baró, “La gran O”, guanyadora del premi 
Gran Angular de literatura juvenil 2011. 
En el transcurs de l’acte, que va comp-
tar amb la presència de l’escriptora Care 
Santos, les olesanes Antònia Martells i 
Mireia Baró van interpretar textos de la 
mateixa novel·la. Aquesta presentació va 
comptar amb el recolzament de l’Ajun-
tament d’Olesa i La Passió.

Concert de Nadal de la 
Cobla
La Cobla Vila d’Olesa va fer el passat 
diumenge 4 de desembre el seu tradici-

onal Concert de Nadal al Casal d’Olesa. 
L’activitat, organitzada per l’Agrupació 
Olesa Sardanista, va tenir com a novetat 
la presentació d’uns Goigs Laics a càrrec 
de l’olesà Miquel Guillamón, que es van 
entregarar a tots els assistents gràcies a 
l’edició que ha fet possible la Comunitat 
Minera Olesana.
En Miquel Guillamon feia temps que tenia 
aquests Goigs dedicats al municipi, però 
mai havia pensat en què es poguessin 
publicar. Són exaltacions, del passat i del 
present, de diferents indrets d’Olesa de 
Montserrat, i inclouen diverses estrofes 
exaltant les fonts d’Olesa, la importància 
de les mines i del riu, així com d’altres 
indrets històrics i simbòlics pels olesans 
com la Torre del Rellotge o el portal de 
Santa Oliva.
El president de la Comunitat Minera Ole-
sana, Joan Arévalo, ha explicat que un 
dels objectius de la cooperativa és donar 
suport a la cultura del poble. Arévalo 
també ha destacat que la Minera ja ha-
via pensat en la possibilitat de relacionar 

l’aniversari de la Fundació, el mes de de-
sembre, amb alguna activitat cultural del 
municipi i també amb la possibilitat d’ins-
taurar un reconeixement anual de l’es-
perit cívic i de voluntariat dels ciutadans 
i ha afegit que ja ha traslladat aquesta 
proposta a la regidoria de Cultura, que 
l’ha rebut molt positivament.

Eleccions 20N
Les eleccions del 20 de novembre van 
donar la majoria absoluta al PP al con-
grés espanyol amb 186 escons i conver-
tiran al líder popular, Mariano Rajoy, en 
el proper president de l’estat. A Olesa el 
partit més votat però, va ser el PSC amb 
3.179 vots (28,43%), que va conservar la 
primera posició malgrat perdre gairebé 
la meitat del suport rebut el 2008, quan 
va obtenir 6.030 vots (50,29%).
En segon lloc es va situar CiU, la gua-
nyadora dels comicis a Catalunya, que 
amb 2.869 vots (25,66%) va ser el partit 
que més va créixer a Olesa, amb un in-
crement del 7%, que situa la federació 
nacionalista molt a prop dels socialistes. 
El PP es va mantenir com a tercera força 
amb 1.976 vots (17,67%) i va augmentar 
un 4,3% els seus suports. 
La quarta posició va ser per ICV-EUiA 
amb 1.088 vots (9,73%). El partit ecoso-
cialista va créixer un 3,47% i va aconse-
guir la quarta posició superant Esquerra, 
que va obtenir 708 vots (6,33%).
La resta de partits per ordre de vots van 
ser: Plataforma per Catalunya amb 418 
vots (3,74%), Escons en Blanc amb 176 
(1,57%); Unión Progreso y Democracia 
amb 138 (1,23%); Pirata.cat amb 94 
(0,84%); el PACMA amb 88 (0,79%); An-
ticapitalistes amb 35 (0,31%) i Unifica-
ción Comunista de España (U.C.E.) amb 
12 (0,11%). A més, es van comptabilitzar 
216 vots nuls i 184 vots en blanc.
En total van votar 11.181 olesans, un 
65,68% del cens electoral, una partici-
pació sis punts per sota de la mitjana de 
l’estat, que va ser del 71,69%. 
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Esplai de Gent Gran
L’Esplai de Gent Gran d’Olesa de 
Montserrat va homenatjar el passat di-
mecres 16 de novembre a dos dels seus 
avis: Antònia Cobos Zapata i Vicenç Mata 
Torres. L’acte va comptar amb l’assis-
tència de més d’un centenar de socis i 
la presència de la regidora de Benestar 
Social, Georgina Muñoz Gil, el president 
de l’Esplai de Gent Gran, Pasqual Mira-
lles, i membres de la junta. Va ser una 
festa molt emotiva amb regals, plaques 
commemoratives, flors, setrills per oli 
i llibres. A més, el 23 de novembre es 
van complir 34 anys de la inauguració de 
l’Esplai, un dia com aquell de 1977 es va 
plantar una llavor, que ha anat creixent al 
llarg del temps i ens ha ofert el seu mi-
llor fruit: un arbre grandiós amb moltes 
branques, que són els avis, un gran pun-
tal i una ajuda, amb la seva experiència, 
per a totes les famílies olesanes.

Construint alternatives
L’associació Revolució Verda i el Casal 
Independentista i Popular d’Olesa estan 
organitzant des del mes d’octubre una 
sèrie de xerrades que s’emmarquen dins 
les jornades Construint Alternatives, que 
pretenen ser un punt de trobada i for-
mació sobre alternatives al model polític, 
econòmic i social actual. Fins ara ja s’han 
tractat temes com la crisi energètica, 
a càrrec de Dani Gómez, president de 
l’Associació per l’Estudi dels Recursos 
Energètics i la cooperativa Som Energia; 
la banca ètica amb FETS-Finançament 
Ètic i Solidari; la sobirania alimentària, 
a càrrec de Gustavo Duch, membre fun-
dador de Veterinaris Sense Fronteres i 
reconegut activista defensor dels drets 
de les comunitats rurals dels països del 
sud; i la democràcia inclusiva. A més, 
tenen previstes dues conferències més 

pels propers mesos a càrrec de la Plata-
forma d’afectats per la hipoteca i la crisi 
i una altra sobre alternatives d’habitat-
ge. Podeu consultar el programa al web: 
http://www.wix.com/revolucioverda/
construintalternatives

Nou cartell de La Passió
La Passió va presentar el passat diven-
dres 25 de novembre el cartell de la 
temporada 2012, obra del pintor olesà 
Pep Montoya, doctor en Belles Arts per 
la Universitat de Barcelona i vicedegà de 
cultura i estudiants de la mateixa facul-
tat. Des de l’any 1987 cada temporada 
el cartell de La Passió és obra d’un pintor 
contemporani català diferent, com ara 
Antoni Tàpies, Josep Maria Subirachs, 
Perejaume o Jaume Muxart. Enguany, i 
per primera vegada, el cartell ha estat 
obra d’un pintor olesà de reconegut 
prestigi, Pep Montoya, que va rebre l’en-
càrrec amb molta il·lusió i ha treballat 
l’obra des d’un punt de vista geomètric 

i entenent la vida de Jesús com l’acció 
i reacció de diversos fets que acaben 
confeccionant una trama. Montoya va 
assegurar que “si analitzem el procés 
de Jesús, està immers en una trama amb 
situacions i reaccions que conformen la 
història final”. Pel què fa al color morat 
(molt present en l’obra), ha estat escollit 
per ser un color propi de les celebracions 
de Setmana Santa.
Per la seva banda, la presidenta de La 
Passió, Montse Font, va afirmar que ha 
estat “un autèntic plaer” treballar amb 
Montoya, i va afegir que s’havia pensat 
en un artista olesà amb motiu de la 
commemoració del 25è aniversari del 
teatre, ja que és una efemèride que des 
de l’entitat volen celebrar agraint als col-
laboradors tants anys de dedicació.
La temporada de La Passió començarà 
el proper mes de març i serà la número 
25 a l’actual teatre, després de l’incendi 
que va reduir a cendres l’anterior edifici 
l’any 1983. Podeu consultar-ne les dates 

de representació i veure tots els cartells 
al web lapassio.cat.

Taller de cuina
El taller de cuina “Ei jove, tu cuines” 
organitzat pel Mercat Municipal d’Olesa 
va finalitzar el passat 26 de novembre. 
El taller, que es va iniciar a l’octubre, 
ha estat tot un èxit ja que enguany s’ha 
guanyat en experiència i s’ha demostrat 
el bon funcionament de la campanya.
El curs ha comptat amb la participació 
de joves de totes les edats, apuntats 
en grups de 20, i la col·laboració de di-
ferents i reconeguts cuiners i cuineres 
olesans, que han estat els encarregats 
d’impartir les diferents classes. 

Grans músics
Els alumnes més grans de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Olesa de Montserrat i 
Barcelona van oferir un concert a la resi-
dència de Nostra Senyora de Montserrat 
el passat 19 de novembre a la tarda. Els 
músics van fer passar una bona estona 
als avis amb un repertori molt variat, 
amb temes de sempre interpretats per 
solistes, duos, trios i, finalment, tots 
junts formant una petita orquestra. Ja 
fa cinc anys consecutius que amb molta 
empenta aquests alumnes organitzen 
concerts per perdre la por escènica i, 
sobretot, per trobar-se i tocar tots junts. 
De fet, la seva estrena va ser al 2006 a 
la residència Santa Oliva. La iniciativa va 
néixer de la necessitat d’una superació 
personal i de les ganes de compartir i 
gaudir de la música en grup. Aquests 
alumnes van començar a estudiar de 
grans i són el viu exemple que mai és 
massa tard per viure la música inten-
sament.

Cuina jove al Mercat   Foto: E.S.
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Les olesanes guanyen la Lliga provincial...   Foto: 08640

Esport olesà

Taekwondista premiat             Foto: E.M.B.

Taekwondo
L’olesa Jordi Lleonart de 37 anys i el 
sesrovirenc Alberto Bonilla de 32 anys 
rebran el proper 17 de desembre, un 
reconegut premi per part de la Fede-
ració Espanyola de Taekwondo. En un 
acte commemoratiu que s’organitzarà a 
Logroño, se’ls premiarà amb el VIè Dan 
de Taekwondo, un grau al que només es 
pot optar amb dedicació i mèrits obtinguts 
en aquesta disciplina. Tots dos actualment 
segueixen impartint classes en els seus 
clubs esportius que continuen creixent i 
obtenint triomfs per part dels seus alum-
nes. Felicitats per la feina feta!

Triatló
El passat mes de novembre els triatleta 
David Luis Perelló va participar a la Du-
atló de Muntanya a Balaguer; per la seva 
part, els atletes Enrique del Rey i Pedro 
Díaz van anar a Alicante per competir al 
campionat espanyol de llarga distància 
amb bons resultats. L’infantil olesà Ivan 
Garcia va participar a la Duatló infantil de 
Viladecavalls.

Power
L’integrant del Power Olesa Miguel Ángel 
Sánchez s’ha proclamat campió del món 
de la categoria de menys 70 kg. al Mundial 
celebrat a Venècia el cap de setmana del 
19 i 20 de novembre.

Petanca
La primera volta del campionat de petanca 
ha finalitzat i els equips del Club Petanca 
Acer Olesa es troben en diferents lluites. 
El primer equip masculí, que juga a la 4ª 
divisió, està jugant cada diumenge per po-
der entrar a les places que donen accés 
a l’ascens de categoria. El segon equip, 
que competeix a la 5ª divisió, es troba en 
aquests moments en una penúltima posi-

ció que haurà de millorar per no perdre la 
categoria. I l’equip femení, que està a 3ª 
divisió, juga diumenge rere diumenge per 
intentar l’ascens a 2ª divisió i, al finalitzar 
la primera volta, es troba situat en posici-
ons davanteres en un grup molt igualat.

Futbol
El tècnic Jordi Caparrós i el CF Olesa s’han 
posat d’acord per no continuar el lligam 
que els unia des de fa un mes. El club està 
molt satisfet amb el treball realitzat pel 
tècnic, però la situació de l’equip ha portat 
a prendre la decisió de començar a planifi-
car la temporada vinent. Per aquest motiu, 
el diumenge 20 de novembre al camp de 
l’Olímpic Can Fatjó, l’equip va ser conduït 
per David Raso i, a finals del passat mes de 
novembre, estava prevista l’arribada d’un 
nou entrenador amb perspectives d’ocupar 

la plaça de tècnic per aquesta temporada, 
i com a mínim, la vinent.
El club tampoc descarta l’arribada de nous 
jugadors amb l’objectiu d’acabar la tem-
porada a Olesa i que continuïn la que ve, 
sigui quina sigui la categoria a la que jugui 
l’equip olesà.

Tir amb arc
Un total de 23 arquers del Tir Arc Olesa 
van participar a la 3a jornada de la Lliga 
Catalana de tir amb arc en sala, que es 
va celebrar a les ciutats de Torrefarrera i 
Figueres i va comptar amb la participació 
de prop de 150 arquers. 
El Tir amb Arc olesà va tenir la seva ac-
tuació més brillant en arc recorbat sènior, 
on Salvador Adrià és el primer classificat 
amb 532 punts. Adrià va guanyar el trofeu 
Ciutat de Figueres després d’aconseguir 
les dues sèries (270/262) en la distància 
de 18 metres i amb llançaments de 60 
fletxes repartides en dues sèries de 30. A 

Torrefarrera, el millor olesà va ser Sergio 
Llamas amb 489 punts, seguit de Jose Luis 
Amador amb 477; Jesús Valladolid amb 
437; i Agustín Cubero amb 370. La fe-
menina Marta Alarcon sumava 320 punts. 
En arc compost, el sènior Sergi Abayà 
aconseguia 488 punts. Ramon Raluy, en 
categoria infantil, va estar en un bon nivell 
amb 524 punts.

Pàdel
Els primers equips femení i masculí del 
Club Tennis Olesa s’han proclamat cam-
pions de la Lliga provincial disputada el 
passat 4 de desembre a Olesa. L’equip 
femení va derrotar al CT Sabadell per 2-1 
i els nois van guanyar pel mateix resultat 
al Junior A. L’equip femení està format per: 
Arantxa Cervera, Carla Edo, Gemma Alert, 
Gemma Cercós, Helena Escolà, Laura Gar-
rido, Maria Sanchez, Marta Perez, Miriam 
Cámara, Maria Jesús González, Montse 
Corsà, Montse Garijo, Núria Martinez, 
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Núria Torres, Roser Pacheco, Ruth Morelló, 
Silvia Holgado i Sonia Muñoz. El masculí 
el formen: Andrés Garrido, David Cervera, 
Edu Rivas, Ivan Duran, Jordi Ortega, Jordi 
Parent, Jose Muñoz, Marc Cifuentes, Miquel 
Viñau, Paco Jimenez, Pere Solernou, Rafa 
Sorli, Raul Asensio, Ruben Rubio, Sergio 
Tena i Xavi Sanchez. Enhorabona!

Patinatge artístic 
Els dos primers caps de setmana de no-
vembre algunes patinadores del Club de 
Patinatge Artístic d’Olesa (CPA) van repre-
sentar el club als Trofeus de l’Ametlla del 
Vallès i de Parets. El club s’estrenava així 

en la seva participació en competicions 
no organitzades per la Federació. El debut 
va ser extraordinari, amb la consecució 
de dos pòdiums a l’Ametlla, els de Laura 
Asensio i Pilar Rosa, i un quart lloc, per 
Júlia Puertas, en la categoria d’Iniciació B 
de majors d’11 anys. A Parets, encara es 
van superar més les expectatives, amb un 
total de cinc pòdiums assolits. A Iniciació 
B, Laura Asensio i Júlia Puertas van obte-
nir el segon i tercer lloc respectivament; 
a Iniciació D, Ainhoa Ángel va quedar 
primera i Paula Rosa segona; a Iniciació 
E, Lucía Lara va quedar tercera. Cal des-
tacar que algunes d’aquestes patinadores 

participaven per primera vegada en una 
competició.
A banda dels pòdiums, cal destacar les 
dues cinquenes places assolides per Júlia 
Tena, a Iniciació D, i Anna Quer a Iniciació 
A. També van fer un molt bon paper Laia 
Cantarell, que va ocupar el vuitè lloc a Ini-
ciació C, i Marina Sánchez i Clara Voltas 
que van quedar en tretzè lloc als grups de 
B menors i E, respectivament.
Per últim, al Trofeu Internacional del Vi 
celebrat a Vilafranca del Penedès, el passat 
cap de setmana del 3 i 4 de desembre, 
les noies de “Solo Dance” del CPA Olesa 
van aconseguir també un pòdium. La Laia 
Guardia va quedar tercera i la Tania Pastor, 
quarta. La Mireia Estupiñà, l’Eva Costa i 
la Sara Saavedra van ocupar el sisè, vuitè 
i desè lloc respectivament. Cal destacar 
que aquesta ha estat la seva primera com-
petició en aquesta modalitat. Enhorabona 
a totes!

RCD Espanyol femení
L’olesana Jasmina Alarcón ja fa tres tem-
porades que juga com a central i lateral 
dret amb el R.C.D. Espanyol. Va comen-
çar a jugar a futbol quan tenia 10 anys 
a l’Escola de Futbol d’Olesa, després va 
passar a l’Esparreguera i d’allà va fitxar 
pel cadet juvenil de l’Espanyol. La tem-
porada passada va ascendir al Femení C i 
aquesta ja juga amb el Femení B i lideren, 
de moment, la Lliga Nacional. A més, el 
passat 2 d’octubre va ser convocada, per 
primera vegada, amb el Femení A, que juga 
a Primera Divisió Femenina. Ara també ha 

estat preseleccionada per jugar amb la 
selecció catalana sub18, ha fet ja alguns 
entrenaments i està a l’espera de conèixer 
la convocatòria definitiva. La Jasmina, que 
estudia batxillerat científic a l’institut Creu 
de Saba, és perica de tota la vida i des de 
petita és sòcia del club blanc-i-blau, així 
que als seus 16 anys està aconseguint fer 
realitat un somni: defensar els colors del 
seu equip. 

Una olesana a l'Espanyol         Foto: 08640

... i els homes també!  Foto: 08640
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Boré
El passat 22 de novembre va obrir el 
centre Boré especialitzat en teràpies, 
estètica integral i tallers. Tots els ser-
veis són personalitzats. El proper 13 de 
desembre de 16 a 20 h, es realitzarà una 
conferència informativa i gratuïta expli-
cant els tallers i teràpies que realitzen. 
Els tallers comencen a partir del 10 de 
gener. Per a més informació, el centre 
està al Passeig del Progrés, 21, tel: 93 
778 1951.

Per al jovent
La setmana del 12 de desembre comen-
cen els tallers joves organitzats per la 
regidoria de Joventut i Llei de Barris, dins 
del marc del Projecte Integral del Nucli 
Antic. Estan adreçats a joves d’entre 15 i 
35 anys i són gratuïts, aquí van: Manuali-
tats amb materials reutilitzables, Defen-
sa personal, Guitarra (rumba catalana), 
Crea un audiovisual i Hort al balcó. Les 
inscripcions són a Cal Mané, de dilluns 
a divendres de 16 a 21 h i dissabtes de 
10 a 13 h. Per a més informació podeu 
contactar al tel: 93 778 6976.

Cap d’any a la UEC
La UEC, amb la col·laboració de Jordi 
López, organitza una divertida festa de 
cap d’any adreçada a un públic amb edat 
suficient per recordar els caps d’any de 
l’SMAP, els de Volumens o, sense anar tan 
lluny, el de 1997 al Teatre de la Passió, 
el dels Salistes del 2000 o la festa de la 
plaça de l’Oli al juny del 2009. Persones 
que vulguin un cop més passar-s’ho bé 
en companyia d’amics i coneguts, gaudint 
de la bona música dels ‘60s, ‘70s, ‘80s i 
del dance actual.
Per els que aquesta nit prefereixin so-
par fora de casa, poden fer la reserva 
amb entrada a la festa a preu especial 

als restaurants Boca-Selecta, El Cafè 
del Teatre, El Tap de Suro, L’Encant i 
L’Olivera. 

Panera de Nadal
La ferreteria Scorpio compleix el seu 
primer any i per celebrar-ho regala una 
fantàstica panera de Nadal entre els seus 
clients. Entre el 3 i el 21 de desembre, 
per cada 10 euros de compra es podrà 
obtenir un número pel sorteig (els im-
ports de diferents compres no seran acu-
mulables). El número premiat coincidirà 
amb les tres últimes xifres de la grossa 
del sorteig extraordinari de Nadal de la 
Loteria Nacional, que se celebra el 22 
de desembre. El client amb la butlleta 
guanyadora tindrà de termini fins al 15 de 
gener per anar a buscar la seva panera. 
La ferreteria Scorpio és al carrers dels 
Ferrocarrils Catalans, 15 i el seu telèfon 
és el 93 775 74 03.

Blog de cuina
El Marc i la Laia són dos olesans que, 
des del mes d’octubre, han iniciat un nou 
projecte: “La cocina de Marc y Laia”, un 
blog de cuina on podeu trobar tot tipus de 
receptes, des de verdures, carns, peixos, 
dolços, pans i pastes, fins a plats de cuina 
japonesa i consells per decorar taules. El 
Marc, cuiner professional, i la Laia, una 
enamorada de la cuina, volien deixar 
constància de totes les seves receptes 
i compartir-les amb els seus amics i se-
guidors, perquè creuen que la cuina pot 
ser fàcil i divertida si la fas amb ganes. 
Actualment tenen unes 100 visites al dia 
i diverses empreses del sector de l’ali-
mentació ja col·laboren amb ells. Si teniu 
ganes d’aprendre nous trucs i receptes, 
podeu seguir-los a través del web: http:
//www.lacocinademarcilaia.com 

D’Olesa a Califòrnia
La Societat Agrària de Transformació 
Oliveràires Palomar Olesana, altrament 
coneguda com la SAT, ha exportat per 
primera vegada oli d’Olesa als Estats 
Units. Després d’un primer contacte a 
la Fira Mercat de Mercats de Barcelona i 
gairebé un any de treball, la SAT ha esta-
blert una primera relació comercial amb 
restauradors de l’estat de Califòrnia i ja 
els ha fet arribar les primeres ampolles 
d’oli verge extra olesà, que comercialitza 

sota la marca “Oulesa”.
La societat va néixer el 2010 impulsada 
per 13 membres de la Fundació Agrícola 
Olesana per tal de donar sortida a un oli 
de qualitat típic i pràcticament exclusiu 
d’Olesa, el palomar, fruit d’una olivera 
que només es conrea i treballa al nostre 
municipi. En els seus dos anys d’exis-
tència han obtingut la categoria d’oli 
verge extra, després de passar la cata 
del panell de tast de la Generalitat, i han 
quedat entre els 70 millors olis del món, 
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d’entre els més de 300 productors que 
participaven en el 10è Concurs Internaci-
onal d’Oli d’Oliva que s’ha celebrat aquest 
any a Zurich. 
Malgrat que enguany es preveu un menor 
collita per culpa de la manca de pluges 
i la plaga de mosca que han fet baixar 
el rendiment de les oliveres, la SAT ja 
està treballant per aconseguir un altre 
objectiu: una Denominació d’Origen 
pròpia palomar o olesana. De moment, 
l’oli Oulesa es pot trobar a la botiga de 

la Fundació Agrícola Olesana, al mercat 
municipal i a l’Agrobotiga, així com a dues 
botigues més de Barcelona.

Botiguers
El 8 de desembre Olesa Comerç orga-
nitza un taller gratuït de manualitats 
nadalenques adreçat a nens i nens. El 
resultat del taller s’exposarà a les boti-
gues associades i així els familiars dels 
participants puguin veure els treballs de 
la canalla. Al mateix temps l’associació 

organitza un concurs d’aparadors amb 
l’objectiu de que el poble estigui decorat 
amb adorns de Nadal. El guanyador del 
concurs s’emportarà un cap de setmana 
per a dues persones.

Festa de cap d’any
Els bars l’Ekilibri, l’Ekili-qa i el restau-
rant Cal Tallón organitzen una festa de 
cap d’any al pavelló esportiu Salvador 
Boada, ubicat al barri de Les Planas. La 
festa començarà a les 0.30 h, i s’utilitzarà 
tant la pista interior com l’exterior, on es 
podrà fumar. El preu de l’entrada serà de 
30 euros amb tres consumicions. 

Esquí
El proper 29 de gener comença la 32a 
edició dels cursets d’esquí organitzats 
pel Centre Muntanyenc i de Recerques 
d’Olesa (CMRO). Els cursos seran a l’es-
tació d’esquí de Vallnord (Andorra) els 
diumenges 29 de gener i 5, 12, 19 i 26 de 
febrer. Per a més informació, podeu con-
tactar amb el CMRO a través de la seva 
adreça electrònica info@cmrolesa.com o 
al local de l’entitat, al carrer Església 39, 
els divendres de 22 a 24 h, i els dimarts 
i dijous de 20 a 21:30 h.

Botiga on-line 
L’empresa especialitzada en disseny i 
desenvolupament de projectes basats en 
Internet, aTotArreu.com, acaba de llen-
çar al mercat ataSTORE, el software de 
botiga on-line que permetrà a les PIMES 
vendre els seus productes per Internet 
amb total garantia d’èxit. Desenvolupat 
amb la tecnologia més avançada del mo-
ment ofereix un procés de compra segur 
i un bon posicionament dels productes en 
els principals cercadors.
A més, els professionals d’aTotArreu.com 
ofereixen a les PIMES tot el suport ne-
cessari per tal de cobrir tots els aspectes 

relacionats amb aquest salt al mercat 
on-line (mètodes de pagament, logís-
tica de transport i operació, fonaments 
jurídics, ...), per tal de garantir l’èxit de 
cadascun dels projectes creats a partir 
d’ataSTORE. ataSTORE és l’aliat perfecte 
per a les empreses que vulguin ampliar 
la seva quota de mercat a través d’In-
ternet. Per més informació, el telèfon és 
el 93 117 4080 o: www.atotarreu.com, 
contacte@atotarreu.com.

Trasllat
La botiga de roba i complements per a 
nens i nenes “Anec Blau” es trasllada al 
carrer Anselm Clavé, 100, a partir del 
proper 2 de gener.

Canvi d’ubicació
La botiga Decomarc, empresa dedicada a 
la venda de quadres, obres d’art i a l’em-
marcació a mida de les mateixes, s’ha 
traslladat al carrer Pau Casals número 
11 (davant l’ambulatori) per tal de donar 
millor servei i atenció als seus clients.

Calendari 2012
Ja està disponible el Calendari 2012, a 
benefici de l’Associació Prodisminuïts 
Santa Oliva, que cada any produeix 
l’equip del periòdic 08640. Aquesta és 
la setena edició del calendari, realitzat 
completament per l’equip d’aquest peri-
òdic i amb l’objectiu de recaptar fons per 
a l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva. 
Enguany la temàtica de les fotos és els 25 
anys de l’Associació i al calendari troba-
reu diferents i emotius motius d’aquests 
cinc lustres de vida de l’associació.
Des del periòdic 08640 volem agrair la 
constant col·laboració de les empreses, 
botigues i entitats que donen suport amb 
la producció del Calendari i amb l’Asso-
ciació Prodisminuïts.



2708640



Classificats

0864028

Treball
Doy clases de inglés perso-
nalizadas a niños, jóvenes i adul-
tos. Precio económico: Tel: 672 
077 409 (Frank).

Senyora seria i responsable s’ofe-
reix per fer de cangur o per cuidar 
persones grans. Hores a convenir. 
Tel 655 849 132 (Núria).

Clases de inglés, niveles básicos, 
intermedios, avanzados, perso-
nalizados y garantizados al mínimo 
costo. Más detalles, llamar al tel: 
672 077 409.

Chica joven busca faena de lim-
pieza, plancha, canguro de niños 
y personas mayores. Cobro por 
horas o a convenir, en Olesa y 
alrededores. Tengo buenas refe-
rencia y disponibilidad inmediata. 
Tel: 690 340 088.

Estudiant universitaria s’ofereix 
per donar classes de repàs a 
alumnes de EP, ESO i BATX. Inte-
ressats contactar amb el tel: 625 
933 394 (Laia).

Señora responsable se ofrece para 

limpieza por horas o cuidado de 
personas mayores. Tel: 655 691 
000 (Sandra).

S’ofereix senyora per acompanyar 
a persones grans a anar a passejar, 
comprar, visitar al metge o fer-li 
el menjar. Soc la Núria, persona 
qualificada i d’Olesa, tel: 93 778 
6591.

El Servei de Promoció Econòmica 
necessita cobrir els següents llocs 
de feina: Administrativa amb cicle 
grau superior en Administració 
i Finances; electricista industri-
al; reprogramador d’autòmats; 
repartidor/a de pizzes amb carnet 
de manipuladors d’aliments i per-
mís de conduir B; lampista amb 
permís de conduir B, i comercial 
per al sector de les assegurances, 
amb permís de conduir A i B. Per 
a més informació, el telèfon de 
Promoció Econòmica és el 93 778 
0050, ext. 2402.

Chica busca trabajo con experien-
cia de limpieza o para cuidar perso-
nas mayores. Tel: 617 578 102.

Se necesita pintor de coches cu-

alificado para pintar con pistola 
a mano las zonas reparadas de 
defectos tanto interiores como 
exteriores del coche acabado 
con imprimación coloreada, es-
malte, etc. Enviar curriculum a 
g.rodriguez@proto-system.com.

Se ofrece carpintero, instalador de 
parquet, restauraciones de mue-
bles antiguos y pintor de interiores. 
Tel: 634 187 961 (Carlos).

Automotor
Taxista d’Olesa de Montserrat ven 
llicència per jubilació (més cotxe). 
Tel: 609 197 515.

Plaça de pàrquing en lloguer al 
carrer Ample (Casc Antic). Inte-
ressats, posar-se en contacte al 
tel: 635 668 377 o 609 703 687.

Plaça de pàrking en venda al carrer 
Benet Margarit (La Central). Preu: 
9.500 €. Interessats, contactar al 
tel: 673 859 199.

Vendo plaza de parking en la calle 
Barcelona (Parc de l’Estatut). In-
teresados, contactar con Lorena al 
tel: 658 332 756.

Immobiliària
Oportunidad, casa unifamiliar en 
Poble Sec, venta o intercambio 
por piso, 270 m2, garaje de 50 
m2, jardín de 70 m2, buhardilla, 
terraza solarium, 4 habitaciones, 
2 lavabos, cocina y salón comedor. 
Precio: 310.000 euros. Busco piso 
de 3 habitaciones con terraza y 
parking en zona tranquila. Tel: 
655 845 222.

Es ven pis al gratacels del Grup 
Santa Oliva, barri Sant Bernat. 
Preu: 132.000 euros. Contacte: 
Senyor Fernandez, tel: 662 539 
481.

Alquilo local acondicionado para 
bar en la calle Progrés. Tel: 93 
778 7937 o 677 642 603.

Local comercial en la mejor zona 
de Martorell en venta o alquiler, to-
talmente equipado, apto cualquier 
negocio. Tel : 629 386 117.

Diversos
El pasado 28 de noviembre he 
perdido dos anillos de oro en la 
zona de la calle Oblicua (Los Clo-

sos). Son recuerdos de mi madre 
y gratificaré su devolución. El te-
léfono es el 600 092 628.

Vendo impresora HP F380, todo en 
uno (impresora/escáner). Precio: 
€ 30. Tel: 691 774 428.

Vendo  máquina, de vibración “vi-
bra plus”, en perfecto estado. Tel: 
653 431 646.
Vendo buzo marca Nenuco talla 3 
meses, de color rosa con motivo; 
se abre con cremallera. Está en 
perfecto estado ya que se ha 
usado un par de veces. Precio: 10 
euros. Tel: 622 167 708.
 
Vendo champú especial para perro 
Yorhsire y crema suavizante para 
pelo en envases de 5 litros cada 
uno de la casa Lobcar. Nuevos sin 
usar. Precio: 30 euros. Tel 696 
191 686.

Els anuncis d’aquesta secció són gra-
tuïts, només ens has d’enviar un text 
no superior a 15 paraules a periodic08
640@hotmail.com o al tel./fax: 93 772 
94 36. El periòdic no es fa responsable 
de possibles canvis de preus o modifi-
cacions de les ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si es volen 
repetir, s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Desembre
Aina Sans Calvo (7), Alfons Ferrer Bigorra (54), Amanda Moreno Gómez (17), 
Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (18), Ariadna Guarro Vizcaíno (12), 
Ariadna Soler Gasto (15), Blanca Povill Ubach (80), Carles Matas (85), Carles 
Vergara Pujol (82), Carlos Gigena Dosil (74), Clara Alcón Franch (23), Claudio 
Maldonado Fernández (48), Cristina Montserrat López, Daniel Fernández Bagán, 
David Chicón Gómez (17), David García Miranda (8), David Sánchez Lozano (22), 
Dèlia Vilà Fillola (61), Domènec Paloma Sancho (48), Elisabeth Vidal Folch (31), 
Elvira Cassi (54), Elvira Zuñeda (19), Emma Pérez López (7), Eric Rute Lindo 
(7), Esteve Valldeperas Batalla, Eva Pérez Artero (36), Fara Vizcaíno Caballero 
(45), Feliçitat Barberán Periz (88), Felipa Hernández Zabay (97), Florentina 
Buch “Tinita”, Francesc Margarit Monnè (86), Francisca Archs (70), Francisca 
Esteban Gonzàlez (54), Francisco Lozano (62), Francisco Ruiz Aguilera (65), 
Gerard Grivé (27), Gloria Coello Arce (17), Jana Rute Lindo (2), Jerónima García 
Ferrez (85), Jesús Prieto (28), Joana Ramos Pérez (53), Joan Vilà Jovè (71), Jordi 
Cunt Amores (5), José Angel Membrado Hernández (13), José Riera Jorba (87), 
Josefina Sánchez Zamora (62), Josep Bel Prades (35), Josep Bernadó Cardús 
(57), Josep Camats Paloma (66), Josep Gil Díaz (79), Josué Casado (22), Juan 
Antonio Chicón Montoya (37), Juan Olivares (54), Juliana Gigena Boulocq (5), 
Laura Espejo Gil (7), Laura Lázaro Prat (12), Lidia Carmona (31), Lidia Torres 
Bosch (82), Lourdes Matas (50), Lucía Cáliz Gea (7), Lucía Cordón Martín (7), 
Manel Díaz Sicilia (32), Manolo Huerta Villegas, Mari Carmen Almoguera López 
(40), Mari Carmen Párraga Romero (16), Mari Carmen Noguera López (40), Maria 
Assumpció Matas Cascante, Maria Dolores Artero Montoliu, “La Lola de los pollos” 
(58), Maria Montserrat Gil Jorda (42), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, 
María Victoria Cazador Fort (81), Marina Guillamón Pérez (16), Martí Cunt Amores 
(10), Mercè Fàbregas March (86), Mercè Guillamón Busquets (64), Mercè Viñas 
Durán (90), Miriam Gómez (37), Montse Chicón Montoya (30), Montse Peña 
Calvet (33), Montserrat Cadierno Acevedo (17), Montserrat Costa Guevara (38), 
Montserrat Durán Ubach (53), Neus Solsona Jou (23), Noemí Guzmán Serrano 
(20), Núria Canalda Artola (15), Núria Jou Vergara (19), Oscar Gracia Campos 
(8), Paqui Tapia (35), Paquita Llesta Begué (91), Paula Lozano López (8), Pilar 
Bañales Moreno (46), Raúl Montes Escacena (33), Robert Carles Quirantes Es-
teban (23), Roberto Gracia Gutiérrez (33), Roberto Jesús Prieto, Rosalía Matas 
Pons (66), Rosario Sevillano (58), Roser Simon Bosch, Roser Taravilla Pardo (46), 
Ruth Lozano (36), Ruth Prat (37), Sabino Tejero Martín (50), Salvador Torres 
Pérez (79), Susana Nieto (35), Teresa González Granel (44), Tona Cerveira Ribot 
(40), Vanesa Cintas (32).

Gener
Adrià Albalá Gutiérrez (25), Agustín Collado (51), Alejo Bertoluzza (9), Alfonso 
Duro González (62), Alicia Fernández Torres (89), Ana Layún i Molina (39), Ana 
María Matas Gotsens (81), Angel Bertoluzza (49), Angels González Cano (74), 
Anna Armengou Segura (18), Anna Maria Matas, Antonio Encinas Lucas (85), 
Antonio Montes Escafena (45), Arantxa Solís Samper (26), Ariadna Villella Zamora 
(19), Balbina Feliú Vendrenas (94), Carles Matas Llesta (85), Carmen Menbrive 
Pérez (75), Claudio Ramos Vázquez (66), Daniela Gaviria Sánchez (8), Diego 
Viano (38), Dolors Camps Dot (54), Edgar Ayerbe Almoguera (9), Francisco 
Lozano González (80), Francisco Cano Santiago (77), Francisco Mas Cano (90), 
Gemma Peña Calvet (32), Gerard Martret Martínez (34), Gerva Rius Alavedra 
(84), Isabel Molina (74), Jacint Valls Calsina (22), Joan Escolà Casanovas (52), 
Joan Rodríguez (14), Jordi Corominas Ventura (56), Jordi Villella Zamora (21), 
Jorgelina Layún (32), José Fernández Sánchez (75), Josep Lluís Amador Teruel 
(32), Judith Martínez Català (30), Laura Barea López (28), Lauri Romero (40), 
Lorena Pérez López (16), Lorena Quesada Carrique (26), Lourdes Quer Pujol 
(74), Mari Carme Riera Valls (44), Maria Alba Altarriba Taravilla (22), Maria Ber-
múdez Ruiz (53), Maria Carreras Morales (80), Maria Escrich Callado (79), María 
Hurtado, Maria Isabel Bañales Moreno (48), Maria Pino i Bernadas (31), Maria 
Rosa Carrique Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (10), Maurici Vergès 
Vidallet (84), Mercè González Montoya (74), Meritxell Solà Rivera (36), Miguel 
Calvo Lorca (81), Miquel Grima Mora (24), Mireia Ferrer Mora (16), Montse Cervilla 
Puga (62), Nerea Montes Cabello (9), Nil Ferreiro Moreno (15), Nil Oleart Playà 
(19), Nora Antón (15), Norma Layún (69), Núria Valls Calsina (29), Oscar Pérez 
Balcera (42), Oti López Ferrera (50), Paquita Ruiz Ruiz (52), Paula Jornet Piñero 
(16), Pepita López Gómez (66), Petra Balcera Macarro (90), Pilar Castillon Prat 
(32), Pilar Marín Grau (81), Queralt Coll Puig (23), Raquel Galobart (32), Raúl 
Almoguera López (36), Ricard Puyal Rius (15), Rosa Maria Morales Caparrós (42), 
Rosario Pardo Mora (67), Santiago Viano i Esperanza (8), Silvia Porterias Torres 
(15), Sonia García Rustarazo, Verónica Escrich Matas (39), Victòria Llimona 
Castells (84), Victoria Parra Pedrero (31), Sonia García (35).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al tel. 93 772 94 36, al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@hotmail.com, 
amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la redacció.
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