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Els lectors prenen la paraula
Les faroles que semblen lavabos als Closos - Aclariment en relació al Sant Crist - Quan 
s’acaba el fang, comença el carrer - Un lector denúncia vandalisme a prop de l’estació de 
tren - L’Antàrtica amb la visió d’una olesana - Ribes Blaves, l’urbanització oblidada - Una 
família agraeix al consistori en ple - Una lectora es pregunta si ha de tenir una habitació 
només per a les escombraries amb cubells per tota mena de deixalles.

 (vegeu Correu)

L’avantprojecte de Llei de Reforma de Governs 
Locals amb el qual treballa el govern català obre 
la porta a la possibilitat que el Baix Llobregat 
Nord, El Montserratí o el Pla de Montserrat (el 
nom no fa la cosa) pugui esdevenir comarca. Una 
reivindicació que en els darrers anys havia perdut 
pes en el debat polític comarcal, però que ara és 
de nou sobre la taula. I és que el document, que 
ara analitzen ajuntaments i consells comarcals, 
preveu canvis organitzatius en l’administració i 
gestió de serveis que afectaran especialment el 
Baix Llobregat i el seu Consell Comarcal. 

Dels 30 municipis que ara el formen, la gran 
majoria el deixaran per passar a l’Area Metropo-
litana i, per tant, cal determinar ara en quina si-
tuació quedarien els municipis del Baix Llobregat 
Nord (Olesa de Montserrat, Martorell, Abrera, 
Esparreguera, Collbató i Sant Esteve Sesrovires), 
Vallirana, Castellví de Rosanes i El Papiol, en els 

òrgans de gestió supramunicipals.

La situació geogràfica d’aquests municipis i els 
lligams històrics amb pobles veïns permet pensar 
que, difícilment, abans del seu debat al Parla-
ment, no existia una proposta en ferm sobre 
aquesta particularitat. I que aquesta passi per 
l’existència d’una comarca que agrupi els pobles 
del Baix Llobregat Nord, ara per ara, no es pot 
descartar. 

L’alcalde d’Olesa, Salvador Prat, en declaracions 
a Olesa Ràdio, ha assegurat que el debat ge-
neral sobre l’avantprojecte és una oportunitat 
per plantejar i discutir si el Montserratí ha de 
ser comarca. De fet, el text limita la creació 
de noves comarques a zones amb un mínim de 
15.000 habitants, una xifra que no seria cap 
impediment, en aquest cas.

Foto: AOM
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Farmàcies de torn diürn  -  Maig 2013
dimecres, 1 - ALAVEDRA
dijous, 2 - BARGALLÓ
divendres, 3 - BERENGUER
dissabte, 4 - LEY
diumenge, 5 - MATAS
dilluns, 6 - ABELEIRA
dimarts, 7 - ALAVEDRA
dimecres, 8 - BARGALLÓ
dijous, 9 - BERENGUER
divendres, 10 - LEY

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

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

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

SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN
A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL 

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

dimarts, 21 - BERENGUER
dimecres, 22 - LEY
dijous, 23 - MATAS
divendres, 24 - ABELEIRA
dissabte, 25 - ALAVEDRA
diumenge, 26 - BARGALLÓ
dilluns, 27 - BERENGUER
dimarts, 28 - LEY
dimecres, 29 - MATAS
dijous, 30 - ABELEIRA
divendres, 31 - ALAVEDRA

De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

No és “pèssima” 
El president de la Comunitat Minera Ole-
sana, Joan Arévalo, va afirmar que tots 
els estudis fets sobre la qualitat de l’ai-
gua olesana contradiuen les paraules del 
regidor del PP, José Francisco Ramírez, 
qui assegurava al ple de març que l’ai-
gua d’Olesa és d’una qualitat “pèssima”. 
Arévalo ha instat Ramírez ha consultar 
aquests estudis per evitar fer declaraci-
ons des del desconeixement. Referent al 
preu de l’aigua, Arévalo ha explicat que 
a Olesa paguem molt menys que altres 
localitats i, per això, no entén les quei-
xes del regidor del Partit Popular.
Sobre la qualitat de l’aigua d’Olesa, 
Arévalo ha deixat clar que és de les mi-
llors que es poden tenir i que la CMO no 
para de treballar per millorar-la. 
Arévalo també ha volgut demostrar que 
el preu que paguem a Olesa per l’aigua 
és molt menor que localitats limítrofes o 
properes al municipi. De fet, ha demos-
trat amb xifres la quantitat d’euros que 
ens estalviem els olesans en la factura 
bimensual. Així, ha justificat la pujada 
del 3,4 % de la factura tenint en compte 
que la Minera Olesana també s’ha vist 
afectada per altres augments com, per 
exemple, l’electricitat.

Restauració de mobiliari
L’Ajuntament ha començat a restaurar 
alguns mobles que formen part del patri-
moni històric municipal. Els mobles, que 
en alguns casos daten del segle XVIII, 

havien estat exposats en dependències 
municipals, com ara l’edifici de l’Ajun-
tament. El seu estat de deteriorament, 
però, va fer que fossin retirats i que ara 
es plantegi restaurar-los. La restauració 
d’algunes d’aquestes peces serà possi-
ble gràcies a dos tallers que es faran a 
través de dos projectes municipals: el 
projecte Mosaic, impulsat des del Depar-
tament de Diversitat i Convivència, i el 
projecte d’Intervenció Integral al Nucli 
Antic, inclòs a la Llei de barris.
La iniciativa sorgeix de la regidoria de 

Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
d’Olesa que, davant la impossibilitat de 
poder finançar-ne la restauració, va 
plantejar vehicular aquesta iniciativa a 
través de programes municipals. Aques-
ta iniciativa té dos objectius: recuperar 
el mobiliari que forma part del patrimo-
ni històric municipal i, paral·lelament, 
donar l’oportunitat de conèixer el món 
de la restauració de mobles a diferents 
persones d’Olesa.
El taller inclòs al projecte Mosaic s’ha 
iniciat amb la participació d’una quin-

A restaurar Foto:AOM

Primer de maig
El passat 1 de maig, gairebé tot-
hom va celebrar el Dia Internacio-
nal del Treball o dels Treballadors, 
que serveix per repassar estadís-
tiques, emmarcar la situació actual 
de qui té aquest estrany “privilegi” 
de cobrar pel que fan però, en de-
finitiva, que s’utilitza per reafirmar 
la postura de les centrals sindicals 
que guien el destí dels treballadors 
i per reflexionar sobre l’estat actual 
d’aquest or en pols: el treball.

Olesa de Montserrat, per no ser-
ne l’excepció, no pot escapar dels 
alarmants números vermells de 
l’atur espanyol i català. Llavors, 
és normal que la gent tingui por. 
Por que els impostos pugin més del 
previst, por a perdre la feina, por 
a allò que vindrà i por a la manca 
d’opcions, que és el pitjor. Perquè 
la gent s’ha assabentat  que no 
importa qui ens governi, si és una 
miqueta més a la dreta o a l’es-
querra, no canvia substancialment 
l’eix dictat des d’Europa o els Es-
tats Units, o des de l’anonimat físic 
dels grans grups financers, sense 
Estat, sense nació, sense identitat 
ni cor.

Aquests dies les xifres de l’atur van 
guanyar el títol de tots els noticia-
ris i augmentar el neguit general: 
6.202.700 desocupats, el 27,16 % 
de la població econòmicament ac-
tiva, i s’esperen 250.000 més per 
l’any següent, en què el pronòstic 
de creixement és negatiu: almenys 
d’1,5 %.

L’única alternativa vàlida que es 
proposa des del Govern és la pa-
ciència, que és precisament el que 
la gent està perdent molt ràpida-
ment. Mentrestant, els que encara 
conserven el seu lloc de treball es 
veuen exposats a les conseqüènci-
es d’unes receptes que de moment 
només han portat precarietat, re-
baixa de salaris, disminucions de la 
jornada laboral i inestabilitat.

Per tot això, és molt important que 
les dates com el primer de maig 
serveixin també per reflexionar i 
no deixar-se vèncer per la deses-
perança. Mentre aguantem que 
deixi de ploure, la vida continua. 
Bona lectura, bon mes de maig i a 
no abaixar els braços...
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El bon oli viatja  Foto:FAO

L'informatiu (cont.)
zena de persones, que centraran les 
seves tasques en la restauració de cinc 
banquetes.

Transparència... Al web
Segons el “Mapa de bones pràctiques 
quant a comunicació municipal” elaborat 
per la UAB, Olesa de Montserrat és un 
dels 66 municipis catalans que aprova 
en transparència i, de fet, va obtenir la 
millor puntuació (59 %), i se situa en el 
sisè lloc del conjunt de la comarca del 
Baix Llobregat.
El Laboratori de Periodisme i Comunica-
ció per a la Ciutadania Plural de la UAB 
ha elaborat un informe sobre la trans-
parència i les pràctiques comunicatives 
que ofereixen els webs municipals. L’es-
tudi fa una avaluació dels recursos que 
ofereixen els ajuntaments als seus webs 
per informar els ciutadans.
Olesa es col·loca per damunt de poblaci-
ons com Martorell, Esparreguera o Sant 
Andreu de la Barca, del Baix Llobregat 
Nord, i el Prat, Esplugues, Sant Joan 
Despí o Sant Just Desvern, en el conjunt 
de la comarca.
L’anàlisi ha tingut en compte qüestions 
com la informació sobre l’obra de govern 
i la tasca de l’oposició, les ordenances 
municipals, els plens municipals i els 
acords, els plans urbanístics, els pres-
supostos, etc. S’hi ha tingut en compte 
actuacions que són obligatòries, d’acord 
amb la legislació vigent, i d’altres que no 
ho són però que es consideren necessà-
ries perquè les ciutadanes i els ciutadans 
puguin conèixer i valorar l’acció dels re-
presentants polítics municipals.

D’Olesa a EUA
La xef Coren Peralta, encarregada de 
promocionar l’oli d’Olesa als Estats 
Units, ha visitat el municipi per conèixer 
de primera mà tot el procés de producció 
de l’oli d’Olesa. L’objectiu de la visita era 
conèixer tot el procés de producció de 
l’oli des de l’origen perquè, segons va 
dir Peralta: “Per vendre un producte es 

necessita saber-ne l’origen”. Per això, 
Peralta va voler veure les vinyes, analit-
zar el terreny de cultiu i conèixer el Molí 
de l’oli i tot el procés d’embotellament 
i de conservació. I és que la xef nord-
americana venia amb una proposta de 
futur per als oliveraires olesans: obtenir 
l’exclusivitat per a la distribució i venda 
de l’oli d’Olesa als Estats Units. Aquesta 
proposta ha estat molt ben rebuda pels 
productors olesans, atès que això “ens 
deixa veure que hi ha un projecte de 
futur per a l’exportació del nostre oli”.
Felip Gibert, president de la societat 
Oliveraires Palomar, ha mostrat la seva 
satisfacció tant per la visita com per la 
proposta. Gibert ha explicat que la xef, 
fins i tot, s’ha emportat terra de les 
vinyes per poder-ne fer una anàlisi en 
profunditat.
Quant a l’exportació per aquest any, que 
serà la tercera comanda que s’enviarà, 
Gibert ha avançat que es preveu que 
sigui molt més important que la darrera, 
gràcies la qual es van enviar 300 am-
polles d’oli. En la primera comanda, les 
ampolles enviades van ser només 60. 
Oliveraires Palomar és una societat 
limitada que funciona com una coope-
rativa. Està integrada per 13 productors 
olesans i, per formar-ne part, és im-
prescindible ser membre de la Fundació 
Agrícola Olesana.

Festa Major
Fins al 15 de maig tens temps per parti-
cipar del Concurs de Cartells de la Festa 
Major 2013. Has de tenir més de 16 anys, 
i casa concursant pot presentar un màxim 
de dues obres, que han de ser originals i 
inèdites i que han d'incloure la llegenda 
següent: "Festa Major 2013, Olesa de 
Montserrat, 22, 23, 24 i 25 de juny".
Els treballs poden lliurar-se a la recepció 
de la Casa de Cultura de l'Ajuntament i el 
guanyador s'emportarà un premi de 550 
euros. Per més informació, consulta el 
web municipal.

Via Crucis
La confraria del Sant Crist, fent-se 
ressò de certes crítiques respecte al 
fet de portar el Sant Crist entre quatre 
persones en un baiard en lloc de fer-ho 
individualment i que, a més a més, s’hi 
acceptessin dones, vol puntualitzar el 
següent:
a) Sigui per l’edat, per possibles 
dolències, per defuncions i per què 
no dir-ho? per baixes o renúncies 
voluntàries, el fet és que el nombre 
de confrares amb condicions de poder 
portar el Sant Crist ha anat minvant 
progressivament i podia arribar a con-
dicionar el recorregut del Via Crucis de 
les necessàries i mínimes garanties 
de seguretat. El baiard ha estat la 
solució idònia per donar continuïtat 
a l’esmentat Via Crucis, en permetre 
que persones, homes i dones, que 
abans no podien o no s’hi atrevien, 
ara s’hi puguin integrar.
b) Pel que fa al tema de les dones, 
els que diuen que això no s’havia fet 
mai és perquè estan molt mal infor-
mats. Per treure’ls del seu error cal 
recordar-los que, en l’Acta Fundaci-
onal de la Confraria de la Santíssima 
Sang de Jesucrist, anomenada també 
Confraria del Sant Crist com a natural 
abreviació del seu nom i que data de 
l’any 1601, hi diu en expressió literal 
“... que es puguen rebrer en confrares 
i confraresses qualseuol persones de 
qualseuol grau o condició”.
J.B.G.

Faroles perilloses
Así están las farolas de Olesa y en es-
pecial las de la calle Miquel Coll. Todo 
el mundo sabe que es a consecuen-
cia del orine de los perros, pero nadie 
dice nada. El problema es que cuando 

alguna de estas farolas sea derribada 
por un golpe de viento y ocurra una 
desgracia todos hablaran y responsa-
bilizaran en primer lugar a los perros 
y, después, al Ayuntamiento.
Los que no tienen perros no tienen 
por qué pagar por los que los tienen 
y los dueños de perros deben asumir 
un coste adicional municipal que ga-
rantice reparar estos desperfectos. 
También se pueden crear zonas de 
pipi can que sean financiadas por ese 
impuesto municipal que pagarán los 
propietarios de perros.
El periodismo local también puede 
trabajar en pro del bienestar común.
Manuel García

Agraïment
Diuen que les paraules se les emporta 
el vent, però jo he pogut constatar 
que si es diuen des de el cor, això no 
és veritat.
Ara fa un any, la meva família va 
patir una gran desgracia. Vam rebre 
una trucada des de l’Ajuntament, in-
teressant-se per tots nosaltres i per 
la nostre situació i oferint-nos el seu 
ajut, posant al nostre abast tots els 
seus recursos.
Amb aquest escrit volem expressar 
el nostre profund agraïment a tot el 
consistori en ple i molt especialment 
al Nico, per la seva implicació a nivell 
personal. Agraïm de tot cor que ens 
hagin ajudat però, sobretot, que ens 
hagin acompanyat en uns moments 
tan complicats i dolorosos per nosal-
tres. 
Família A.P.

Un carrer sense nom, un 
carrer sense asfaltar
Normalment el vent que bufa fort ve 

Conseqüencies del lavabo dels gossos  Foto:MG
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de la part de Montserrat i aixeca una 
polseguera considerable, amb la qual 
cosa vivendes, voreres i cotxes que-
den plens de terra. Aleshores, arriba 
el moment de la pluja, quan es formen 
enormes piscines on gairebé ni tan 
sols la gent pot passar... I cada dia 
anem a pitjor.
M.C.

Reconeixença
Cada matí surto a caminar, per allò 
de que quan un es fa gran s’han de 
moure les cames; normalment, si un 
va sol acostuma a fer rodar el cervell, 
si més no, fa un temps que quan pas-
so pel carrer Lluís Puigjaner, allà als 
Closos, puc llegir en una pissarra que 
posa al carrer el saló de perruqueria 
Àfrica Oliveres, unes màximes que fan 
pensar i és bo fer pensar en coses 
positives. Per això, des del 08640, els 
vull donar les gràcies per aquesta idea 
tant bona que han tingut.
Josep Maria Sibina Alsina

Vandalismo
Os escribo esta carta porque el pasado 
lunes día 8 de abril sufrí una agresión 
que comenzó dentro de la estación de 
los FGC y acabó justo fuera en frente 
de la estación, añadiendo insultos y 
amenazas. Todo fue por recriminarle 
a un joven que iba sin billete. Son los 
jóvenes que siempre se ponen en las 
escaleras en frente de la estación 
que seguro que ya los conoceréis. Se 
dedican a pasearse en el tren gratis 
molestando a los usuarios e incluso 
a veces robando. Al personal de los 
FGC los tienen asustados. También 
molestan a la gente que pasea por 
la calle de enfrente de la estación. 
Son unos jóvenes que llevan más de 
dos años haciendo lo mismo y mucha 

gente ya estamos hartos. He inter-
puesto la denuncia a los Mossos y 
ellos ya se encargan de todo, pero os 
escribo para dar a conocer la noticia 
y para animar a la gente a que los 
denuncie si han tenido algo con ellos. 
Por desgracia, son menores de edad 
y es difícil poder hacer algo pero es 
un problema que hay que resolver ya, 
porque a otra persona le pueden hacer 
más daño que a mí o incluso matarla. 
Hace unos días, tiraron a una mujer de 
edad avanzada al suelo, al empujarla, 
para poder colarse en el tren. 
PBB

Més lloc
En aquest país, que és Catalunya, ens 
pensem que estem ximples o ens hi 
volen tornar, ara resulta que hem de 
tenir una habitació a casa de cadascú, 
no pels avis, sinó per les escombraries 
que fan els de la casa. Perquè segons 
aquell anunci que fan per la televisió 
i que ens el posen cada cinc minuts, 
hem de tenir a casa cubells per tota 
mena de deixalles. No valdria més la 
pena donar llocs de treball a gent que 
no en té, en contes de gastar els diners 
en anuncis de mal gust com aquest? 
La gent estem farts de que ens diguin 
el que hem de fer a casa nostra. Els 
que manen, primer que mirin el que 
fan ells, que són un bon mirall per a 
nosaltres i, així, ja sabem el que hem 
de fer, el sord, com ells.
M.P.M.

Diari des de l’Antàrtida
Sóc biòloga i tinc la sort de formar 
part d’un grup d’investigació de la 
Facultat de Biologia de la Universitat 
de Barcelona. En aquest grup, ens 
dediquem a investigar els inverte-
brats marins bentònics (viuen al fons 

marí, com les estrelles de mar, els 
eriçons marins, les esponges...) de 
l’Antàrtida. Estudiem, en gran part, 
les substàncies que expulsen com 
a defensa i mirem com els afecta a 
altres invertebrats. Algunes d’aques-
tes substàncies, actualment, estan en 
fases de prova per incloure-les com a 
medicaments antitumorals, antiinfla-
matoris, etc. Per a més informació, 
visiteu el web www.actiquim.cat.
Tot va començar a mitjans de juliol de 
l’any passat, quan em van dir que era 
possible que anés a l’Antàrtida, una 
oportunitat única i inesperada, tot i 
que hi havia cert desconcert degut a 
la crisi. Va començar a agafar forma 
quan vam haver d’anar a Madrid a fer-
nos la revisió mèdica i, allà, vaig tenir 
la sort de conèixer a més científics 
que també hi anaven, fins i tot d’altres 
nacionalitats. La il·lusió començava a 
estar dins meu, anava imaginant tot el 
que em podia trobar... Anaven passant 

les setmanes i començava a entendre 
el que suposava haver d’anar a allà 
empaquetant tot el material que ens 
havíem d’endur tant personal, tant de 
laboratori i de busseig. Per fi, ja era 12 
de gener, “el gran dia”, i començava 
la gran aventura. Des que vaig agafar 
aquell avió, vaig viure intensament el 
viatge, cada instant a Ushuaia, al 
vaixell Hesperides mentre observa-
va balenes i veia a través dels meus 
propis ulls el magnífic paisatge. Per 
suposat, vaig conèixer de més a prop 
les persones amb les quals comparti-
ria la campanya. Ja vèiem els Fuelles 
de Neptuno (l’entrada a l’Illa Decep-
ció), que no ens rebia amb gaire bon 
temps: ja havíem arribat, l’Antàrtida, 
després de set dies entre avions i 
vaixell travessant l’Atlàntic i el pas 
del Drake.
L’Illa Decepció es troba a la península 
Antàrtica i és on vam desenvolupar el 
nostre treball. Aquesta illa és un lloc 

Fi del carrer  Foto:MC Diari de Maria  Foto:MB
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Correu (cont.)
insòlit ja que és un volcà actiu i, per 
exemple, hi ha fumaroles en algunes 
de les platges. De fet, hi havia dues 
bases que van ser destruïdes a causa 
de l’última erupció. Tot i així, la nos-
tra “casa” era la Base Antàrtica Militar 
Espanyola Gabriel de Castilla, en la 
qual vam passar dos mesos. El dia a 
dia era molt intens, un no parar: ens 
llevàvem a les 8, esmorzàvem i ens 
preparàvem per bussejar, sí, sí, bus-
sejar, en aigües a 0 °C. La preparació 
per sortir completament equipats era 
d’una hora i amb uns 30 kg de pes ad-
dicional! Després anàvem amb zodíac 
al punt d’experimentació, de mostreig 
o de recol·lecció; les immersions eren 
de 30 minuts i com a molt a 15 metres 
de profunditat, per garantir la nostra 
seguretat i no patir cap accident de 
descompressió. Després de realitzar 
les immersions tornàvem cap a la 
base i ens trèiem l’equip el més ràpid 
possible per poder entrar en calor. 
Dinàvem, i cal dir que bastant, per 
poder agafar energia i de seguida ens 
posàvem a preparar experiments al 
laboratori que estava a temperatura 
ambient. Després sopàvem i petàvem 
la xerrada, jugàvem a jocs de taula, 
etc. Teníem Internet i telèfon i, per 
tant, podíem estar en contacte amb 
la família i amics, tot i que no sempre 
funcionava. La temperatura habitual 
era d’uns 0 a 5 °C i, quan va haver-hi 
algun temporal de forts vents i fortes 
nevades, la temperatura baixava fins 
als -15 °C (cal tenir en compte que allà 
era estiu) i el que més em va sobtar 
és que el temps canvia radicalment en 
qüestió d’hores. Habitualment, podí-
em trobar-nos amb pingüins de cara 
blanca (hi ha fins a 85.000 parelles a 
l’Illa Decepció), també pingüins Papúa, 
foques de Weddell, foques menja-
crancs, llops marins, elefants marins, 
molts tipus d’aus, alguna balena que 
va entrar a l’illa i, el més temible per 
nosaltres, els bussejadors: les foques 
lleopard, ja que són més agressives i 
curioses que la resta. De vegetació, 
n’hi ha poca i està protegida.
En aquest indret, t’impregnes d’un vi-
rus antàrtic en el qual et deixes portar 
per les emocions, la il·lusió de tots, 
el treball del dia a dia i sobretot de 
l’ambient humà que s’hi respira.
Fa uns dies que estic de nou a la ru-
tina, anant amb transport públic cap 
a la facultat, amb classes de màster, 
fent esport, però aquesta rutina és 
una rutina diferent, perquè recordo 
tots els moments viscuts i aquests són 
i seran inoblidables.

Vull mencionar especialment els meus 
companys del grup d’Actiquim, Carlos 
Angulo, Conxita Avila, Javier Cristobo, 
Blanca Figuerola, Juan Moles, Laura 
Núñez-Pons, Sergi Taboada i Ana 
Riesgo.
Maria Bas López

Ribes Blaves
Desde hace bastante tiempo existe 
una grave problemática de todos los 
viales en Ribes Blaves, sin excepción. 
Las fotos que acompañan este escrito 
son una “pequeña” muestra de las do-
cenas de baches y deterioros por falta 
de mantenimiento del camino principal 
de acceso a Ribes Blaves y Osasis. Los 
hay peores, y muchos. Los tapacubos, 
bujes y demás piezas de los coches 
que topan allí, se van amontonando 
bajo los zarzales, el barro y las rocas 
que se despeñan. De la señalización, 
hablaremos otro día, que esto da para 
mucho también.
Para el lector vecino que piense hacer 
una instancia dirigida al Ayuntamiento 
para solventar el asunto, decirles que 
no vale la pena. Yo ya lo he intentado, 
y hace meses de ello.
En respuesta, recibimos cartas infor-
mándonos del dinero que tenemos 
pendiente de pago para la Junta de 
Compensación de esta urbanización. 
Con acuse de recibo certificado y todo, 
faltaría más. Pero claro, si el Ayunta-
miento, la Diputació y las asociacio-
nes de vecinos no tienen dinero para 
reparar nada, deben entender que los 
vecinos tampoco lo tenemos. Y para 
pagar algo que no sabemos ni lo que 
vale, mucho menos.
Nadie compra nada sin saber el pre-
cio, y en Ribes Blaves da la casualidad 

de que nos pasa lo mismo, aunque 
seamos pocos y casi todos sean pen-
sionistas.
Como mucho, nos llega el dinero para 
ir manteniendo nuestras propias vi-
viendas y cortar la maleza que crece 
en las calles, con nuestra maquinaria, 
tiempo y buena fe.
Y pagar el agua con unos cánones, 
seguro que más caros que en Las 
Vegas, el apartado de correos para 
poder recibir la correspondencia y 
alguna que otra linterna para vernos 
por la noche. Y un coche para ir a tirar 
la basura al contenedor más cercano, 
sorteando agujeros como en un juego 
de la Play Station.
Por lo tanto, tendremos que circular 
con cuidado durante muchos años 
más, y desearnos suerte para que no 
haya accidentes más graves que los 
que hay ahora, cuando nos tocamos 
los retrovisores en la parte más ancha 
de la calle.
El IBI mientras tanto, va cayendo en 
las cuentas corrientes de todos los 
propietarios de aquí “arriba”, puntu-
almente. Y no nos quejemos que es lo 
más barato, dicen.
Por cierto, ha quedado muy bonita la 
Rambla y las aceras del casco urbano 
de Olesa, muy bonito todo, con sus 
bolsas de basura en las papeleras.
Para ver el estado de como tenemos 
nuestra urbanización, hay que subir 
a verlo, y recordarles a quien sea el 
responsable, si lo hay, que aun tene-
mos el bus urbano. Aun. 
Quizás alguna autoridad suba algún 
día para ver qué es lo que ha quedado 
de nosotros cuando haya un incendio 
forestal, y probablemente también 
TV3 y Radio Olesa.

Luego haremos más fotos y seguire-
mos recibiendo las amables cartas de 
morosidad desde el Ayuntamiento o 
desde donde no haya dinero y se acu-
erden de nosotros para que paguemos 
y casi todos estemos contentos.
Entre las dos urbanizaciones sumamos 
muy pocos votos, quizás será eso, que 
los vecinos somos y tenemos lo que 
nos merecemos, que a veces es por 
culpa nuestra y a veces no.
Hace años vi una pegatina que decía 
“Ribes Blaves, un lloc per viure” y se 
me escapaba la risa cada vez que lo 
recordaba. Ahora, ya se me escapan 
las lágrimas.
JCM

L’amor
Ha arribat la diada de Sant Jordi, 
patró de Catalunya: dia del llibre, 
dia de l’amor i dia de la rosa. Quan 
vaig casar-me, el meu marit i jo es-
tàvem plenament enamorats, però 
no aconseguíem una de les finalitats 
del matrimoni, tenir fills; però tot va 
arribar si no d’una forma biològica, sí 
amb l’adopció. Arribaren a la nostra 
llar, primer una nena i després un 
nen. Quin goig! Van anar passant els 
anys, molta felicitat, però també en-
trebancs, com a totes les famílies.
Malauradament, vaig perdre el meu 
espòs i el trobo a faltar molt, i més 
en aquestes diades.
L’altre dia, a tres quarts de dotze de 
la nit va sonar el telèfon, era un dels 
meus fills i em diu: “ja sé que és molt 
tard, però després de sentir les parau-
les d’una companya de feina, que va 
dir-me que se li havia mort la mare, 
però que poc ho sentia ja que no es 
portava gaire bé amb ella, he neces-
sitat parlar amb tu i dir-te: “Mare, 
t’estimo molt!”
No fa falta dir-vos què vaig sentir en 
aquells moments, però sí que us puc 
dir que jo ja he rebut la meva rosa 
d’amor.
Maria Mercè Boada

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 
cognom de l’autor, DNI, telèfon i adreça. 
S’han d’adreçar al tel: 635 810 173 o a 
l’a/e: periodic08640@hotmail.com

Ribes Blaves és Olesa també  Foto:JCG
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Agraïment
La secció local d’ERC a Olesa vol 
agrair a les 300 persones que varen 
assistir a la celebració dels 20 anys 
de la nostra secció. Volem agrair-los 
que van fer-ne, d’aquesta celebra-
ció, tot un èxit. Per ERC Olesa, poder 
celebrar aquest aniversari acompa-
nyats de tants amics i simpatitzants 
i amb la presència d’Oriol Junqueras, 
el nostre president, és un fet que ens 
omple plenament d’orgull. Aquesta 
celebració, parteix d’Olesa l’estiu del 
1992, quan un grup de persones es 
reunia per cercar les possibilitats 
de constituir la Secció Local d’ERC 
a Olesa de Montserrat fins que, a 
principis del 1993, va quedar formal-
ment constituïda. Uns anys on ser 
independentista era “agosarat”. Fets 
com l’empresonament sota la llei an-

titerrorista de 45 persones demostra 
clarament les conseqüències que, en 
aquell moment, representava ser i 
dir en veu alta quines aspiracions 
es tenien com a poble. Una secció 
local que va començar a organitzar 
actes, mobilitzacions ciutadanes, 
etc. per poder engegar, el 1994, 
una campanya de recollida de fons 
i donar la sortida a la posterior cam-
panya de les eleccions municipals de 
1995, on ERC d’Olesa de Montserrat 
recuperaria la presència de regidors 
republicans a l’Ajuntament. Una pre-
sència que s’havia perdut després 
de l’assassinat, el 19 de febrer del 
39 (junt amb 16 persones més), del 
que va ser el primer alcalde d’Olesa 
durant la segona república i militant 
d’ERC, en Felix Figueras i Aragay, qui 
va començar el camí del compromís 

En petit comité
nacional des del municipi.
Temps després, aquest compromís 
es manté inalterable: han passat 20 
anys de la formalització en democrà-
cia de la secció local d’ERC a Olesa, 
han estat 20 anys de compromís 
nacional, de treball intens i de pre-
sència institucional efectiva.
La secció local d’ERC d’Olesa de 
Montserrat voldria agrair aquelles 
onze persones que varen iniciar la 
Secció Local d’ERC a Olesa, volem 
agrair-los fer possible els 20 anys de 
lluita independentista, volem agra-
ir-los aquests anys de treball per a 
un poble, volem agrair-los que avui 
sigui una mica més fàcil cridar que 
volem la independència i ho volem 
fer públicament.
Avui, seguim aquí, després de 20 
anys d’aprenentatge, de servei al 

poble i al país, 20 anys de progrés 
social i nacional que no podem per-
dre, però amb els mateixos ideals, 
les mateixes conviccions i la matei-
xa fermesa. Ens adaptem a un món 
en constant canvi, però propers, 
al costat de la gent, al costat de 
les organitzacions socials, des de 
l’Ajuntament i des de la Generalitat, 
on els nostres diputats i diputades 
treballen dur per construir un futur 
millor, socialment més just i nacio-
nal. Gràcies, salut i independència!
Secció local d’ERC Olesa

PD: Podeu enviar els vostres escrits a: 
periodic08640@gmail.com i preguem 
que no superin les 30 ratlles.

Guaita

08640

Un lector ens va enviar unes fotos del pàrquing per a motos del carrer Lluís Puigjaner, a metres del CAP.
A part que alguns motoristes, a vegades, no pensen en els altres o les seves motos són molt grans o les places 
són petites, els contenidors de les escombraries orgàniques, encara que tinguin dues rodes, no haurien de ser 
aquí, ocupant una plaça de pàrquing més. Sort que dos caben en el lloc d’una moto, tot i que no sempre els tro-
bem així. Per anar al CAP, a l’Ajuntament o a Correus, aquest és l’únic pàrquing previst per a motos, llevat que te 
la juguis aparcant al solar que hi ha darrere de la biblioteca, que és només per “autoritzats”. És normal trobar-se 
amb més d’una moto ocupant la zona blava, ja que no tenim una altra solució, llevat que estiguéssim segurs que 
el tiquet no es disposi a “desaparèixer” o a volar amb el vent. Curiositats del nostre poble...
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L’agenda del maig
Dissabte 4
Diada Internacional de la Dansa. Actuació 
conjunta de l’Esbart Arrels de Lleida i l’Esbart 
Olesà. A les 21 h, al Casal d’Olesa. Organit-
zació: Esbart Olesà.

Diumenge 5
Danses Olesa. Taller de danses tradicionals, 
gratuït i obert a tothom. Seguidament, ball 
a peu de plaça. A les 18 h, a la plaça Nova i 
al CAU. Organització: l’Arrel Acció.

Concert de trompeta i orgue amb Sergi Mar-
quillas (trompeta) i Lorién Santana (orgue). 
A les 19 h, a la parròquia de Santa Maria. 
Organització: La Passió, parròquia de Santa 
Maria i Amics de l’Orgue d’Olesa amb la col-
laboració de l’Ajuntament. 

Dimecres 8
Projecte Xerrem, converses en català. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL 
Olesa.

Portes obertes a l’IES Daniel Blanxart. A les 
17 h, batxillerat; a les 19 h, cicles formatius. 
C. Vall d’Aran s/n. 

Inauguració de l’exposició de l’Associació Do-
nes i Progrés. Fins el 19 de maig. A la Casa 
de Cultura.

Divendres 10
Va de concert de formacions! A les 20 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: Escola Muni-
cipal de Música.

Inauguració de la XIX exposició “Associació 
Dones i Progrés”. S’hi exposaran els treballs 
de dibuix i pintura realitzats pels alumnes de 
Gladys Figueras i una mostra dels treballs 
realitzats al taller de costura de l’Encarna Bat-
lle. Presentació del llibre El pájaro de Zinc a 
càrrec de la seva autora Africa Lorente. A les 
18.30 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Dones i Progrés.

Dissabte 11
XI Acordionada de Catalunya a Olesa. De 10 
a 11 h, diverses actuacions al carrer. A les 17 
h, concert de cloenda. Al teatre La Passió. Or-
ganització: ACDA (Associació Catalana d’Acor-
dionistes), Escola Municipal de Música d’Olesa 
de Montserrat i Ajuntament. Col·laboració: 
associació de La Passió d’Olesa.

Diumenge 12
Aplec de la Sardana d’Olesa amb les cobles 
La Flama de Farners, Sabadell i Vila d’Olesa. 
A les 12 i a les 16.30 h, al Parc Municipal. A 
les 14 h, gran paella. Organització: ACF Olesa 
Sardanista.

Espectacle d’humor “Amb xocolata o sen-
se?”, amb l’Elisabet Carnicé i el Toni Mata. A 
les 18.30 h, a l’Espai d’Art del teatre de La 
Passió. 

Dilluns 13
Nit d’òpera: “La gioconda”, d’Almicarre Ponci-
elli. Retransmissió en directe des de L’Òpera 
de París. A les 19 h, al Casal d’Olesa.

Dimarts 14
Va de concert EMS i NM! A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola Municipal de 
Música.

Dimecres 15
Escola de pares i mares. Taller de manipulació 
amb textures. Per a famílies amb fills d’un i 
dos anys. A les 17 h, a la llar d’infants Taitom. 
Organització: llar d’infants Taitom i Serveis 
Educatius Cavall de Cartró. Col·laboració: 
Ajuntament d’Olesa.

Projecte Xerrem, converses en català. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL 
Olesa.

Dijous 16
Va de concert EMS i NM! A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola Municipal de 
Música.

Divendres 17
Hora del conte en anglès: The little mouse 
that swept the stairs, amb el Grup Àgora. A 
les 18 h, a la Biblioteca.

Xerrada “Autoestima per millorar la qualitat 
de la nostra vida”, amb Marta Matarin, pro-
fessora de pensament positiu i meditació de 
l’Associació Brahma Kumaris. A les 18 h, a 
la Comunitat Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

Va de concert EMS i NM! A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Escola Municipal de 
Música.
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Dissabte 18
Representació teatral: Cómeme el coco ne-
gro, amb la Companya Locus. A les 22 h, a la 
UEC. Organització: UEC d’Olesa.

Intercanvi de punts de llibre. A les 10 h, a 
la Biblioteca. Organització: Set Dones per 
Punt.

3r cicle de jazz: “Combo AD” de l’Escola 
Municipal de Música i Joca Kalerp Dúo. A les 
18.30 h, al Casal. Organització: Bloc Juvenil 
i Departament de Joventut.

Diumenge 19
Representació teatral: Cómeme el coco ne-
gro, amb la Companya Locus. A les 18.30 h, 
a la UEC. Organització: UEC d’Olesa.

Festa infantil i taller de sardanes amb un grup 
d’animació. A les 19 h, a la plaça de Les Fonts. 
Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dimecres 22
Projecte Xerrem, converses en català. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL 
Olesa.

Xerrada “La planificació centrada en la per-
sona: descobrir el projecte de vida que volen 
els nostres fills”, amb Lídia García. Dins de 
la Setmana de la Discapacitat. A les 18 h, a 
l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva. 

Divendres 24
Club de lectura general. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca.

Xerrada “Sexualitat en la persona amb dis-
capacitat”, amb Gemma Deulofeu. Dins de 
la Setmana de la Discapacitat. A les 18 h, a 
l’Associació Prodisminuïts Santa Oliva. 

Lliurament de premis del 13è Concurs Es-
colar de Dibuix i del 3r Concurs Escolar de 
Fotografia. A les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal d’Arts i Ofi-
cis. Exposició de les obres presentades als 
concursos, a la Casa de Cultura, fins el 10 
de juny.

Inauguració de l’exposició de pintura a l’oli de 
Josep Farreras i ceràmica d’Enric Jorba. A la 
Casa de Cultura, fins el 10 de juny.

Dissabte 25
Representació teatral: Cómeme el coco ne-
gro, amb la Companya Locus. A les 22 h, a la 
UEC. Organització: UEC d’Olesa.

XIII Trobada d’Esbarts Infantils i Juvenils. 
Ballades simultànies, a les 17 h; ballada 
conjunta, a les 18.30 h. A la plaça de la Sar-
dana, parc de l’Estatut i a la plaça Catalunya. 
Organització: Esbart Olesà.

Diumenge 26
Representació teatral: Cómeme el coco ne-
gro, amb la Companya Locus. A les 18.30 h, 
a la UEC. Organització: UEC d’Olesa.

2a caminada popular “Suma’t al rosa”. A les 
9.30 h, a la plaça Catalunya. Organització: 
Ariadna. Cal inscripció prèvia al local de l’as-
sociació.

Cinema Infantil: Ice Age 4. A les 17 h, al 
Casal d’Olesa.

Casal Cinema: Cineclub: Elefante Blanco. A 
les 19 h, al Casal d’Olesa.

Dimecres 29
Projecte Xerrem, converses en català. A les 
19.30 h, a la Biblioteca. Organització: CAL 
Olesa.

Hora del conte per a petits lectors (0-3 anys): 
Paraules confitades, amb la narradora Shere-
zade Bardají. A les 18 h, a la Biblioteca. Cal 
inscripció prèvia, places limitades.

Xerrada “Eines per al benestar: cuidar-se per 
cuidar”, amb Àngels Ponce. Dins de la Setma-
na de la Discapacitat. A les 18 h, a l’Associació 
Prodisminuïts Santa Oliva. 

Divendres 31
Xerrada: “Hipoteques i desnonaments”, a 
càrrec de Carles González Casas, advocat. 
A les 19.30 h, a la UEC. Organització: UEC 
d’Olesa.

Totes les activitats proposades en aquesta 
secció són enviades per les entitats i associ-
acions organitzadores. La redacció del 08640 
no es fa responsable d’alteracions dels pro-
grames o de canvis d’última hora.
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Va passar
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Premis Sant Jordi
A la Diada celebrada a Olesa el passat 23 
d’abril, es van lliurar els premis del 21è 
Concurs de Sant Jordi Infantil i Juvenil de 
conte i narració breu en català. Enguany 
el premi ha comptat amb una empresa 
patrocinadora, Industriales Sud, fet que 
ha permès millorar els premis que s’han 
donat als finalistes i guanyadors, i també 
a les escoles.
Els guanyadors van ser: grup A (1r i 2n 
de primària), 1r premi: Lucia Mourichoux 
Alves (Povill), per Embolic al zoo; 2n pre-
mi: Pau Soler Macias (Montserrat), per 
Una gota d’aigua sòlida.
Grup B (3r i 4t de primària), 1r premi: 
Guillem Simao Millan (Sant Bernat) per 
Un socorrista massa gros; 2n premi: 
Anna San Fèlix Navarro (Puigventós) 
per Tots som iguals. Grup C (5è i 6è de 
primària), 1r premi: Cristina Cayuela 
Sánchez (Sant Bernat) per La poció de 
la mala vida; 2n premi: Arnau Pérez-
Muelas Barceló (Escolàpies) per Un 
viatge molt especial.
Grup D (1r i 2n d’ESO), 1r premi: Roger 
Pallarès Costa (IES Creu de Saba) per 
Caram, quin dia; 2n premi: Judit Bue-
navista Dias (Escolàpies) per Essència. 
Grup E (3r i 4t d’ESO), 1r premi: Irene 
Checa Guillamón (Daina Isard) per 
L’última carta; 2n premi: Laia Noguero 
Andreu (Daina Isard) per La Laia Maria 
i les seves històries.

Pacte per a la indústria
Els trenta ajuntaments del Baix 
Llobregat i el Consell Comarcal, junt amb 
els principals agents socials i econòmics 
de la comarca, han signat el “Pacte per 
a la indústria al Baix Llobregat” amb 
l’objectiu de fixar els principals reptes 
als quals s’ha de fer front per continuar 
fent que la comarca sigui el referent del 
sector industrial català i per avançar en 
la lluita contra la destrucció de llocs de 
treball.
Des de fa un temps, les diverses anàli-

sis que s’han a l’entorn de les possibles 
vies de sortida a la crisi econòmica con-
flueixen en indicar que la recuperació 
econòmica passarà per la recuperació 
industrial. Actualment, la comarca re-
presenta el 14,2 % de la productivitat 
que la indústria genera en el conjunt del 
país. I això, fent front a l’impacte que 
la crisi econòmica ha suposat per a la 
indústria de la comarca, amb el tanca-
ment de més de vuit-centes empreses i 
la pèrdua de més de 18.000 treballadors 
i treballadores del sector industrial. 
Amb la signatura del pacte, els mem-
bres del Consell Econòmic i Social (CES) 
del Baix Llobregat s’han compromès a 
tornar a ser la comarca líder del sector 
industrial.
El president del consell s’ha expressat 
rotundament en contra de la reducció 
del sòl industrial i ha remarcat que el 
pacte signat té la finalitat d’establir 
mecanismes tant públics com privats 
per donar suport a la indústria. I, per 
acabar, ha demanat a la Generalitat de 
Catalunya, i en concret a l’Institut Català 
de Finances, “fer efectius els finança-
ments tant necessaris que les empreses 
precisen en el nostre territori”.

Butlleta guanyadora
En el sorteig de la Bonoloto del passat 
27 de març va haver-hi tres butlletes 
encertades de segona categoria, una 
de les quals ha estat validada al punt 
de venda número 12.175 d’Olesa. El 
premi per a cada encertant va ser de 
58.056,86€. Enhorabona!

És estrany?
El passat 15 d'abril es va presentar a la 
Biblioteca Santa Oliva el conte És es-
trany? escrit i il∙lustrat per Núria Colom 
i editat per Sd edicions. Es tracta d’un 
conte per infants d’entre tres i sis anys 
que parla de l’amistat. Un àlbum que ens 
ensenya a lluitar contra els estereotips, 
ajudant-nos a crèixer sense prejudicis.

A la presentació, que va ser tot un éxit 
de públic, l'actor Janot Carbonell va nar-
rar el conte i després es va fer un taller 
per a tots els nens i nenes assistents. 
I pels que no el vau adquirir el dia de 
sant Jordi encara el podeu trobar a les 
llibreries d'Olesa.

No et facis el sueco
El projecte Mosaic, que es desenvolupa 
des del departament de Diversitat i 
Convivència de l’Ajuntament, ha estat 
l’escollit per a una delegació sueca 
que vol conèixer com es treballa la 
convivència a Olesa. Els suecs han 
escollit aquest projecte olesà, d’entre 
les diferents propostes que va enviar el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social 
a Suècia després que, des d’aquest país 
on s’estan duent a terme projectes del 
FEI (Fons Europeu per a la Integració), 
es manifestés el desig de realitzar un 
intercanvi de bones pràctiques amb pro-
jectes del FEI de l’Estat espanyol.
La delegació sueca va compartir dife-
rents experiències a Olesa i van conèixer 
la trajectòria de treball en migracions, 
convivència i participació que s’està 
portant a terme.

Conveni
L’Ajuntament va signar un acord de 
col·laboració amb Càritas Diocesana de 
Barcelona per coordinar les activitats en 
l’àmbit de l’assessorament i el suport 
a famílies olesanes amb problemes de 
pagament dels seus habitatges.
L’Equip de Govern olesà, de cara a 
prevenir l’exclusió social residencial, té 
interès a oferir suport a les famílies del 
municipi que es troben en situació de 
greu dificultat en el pagament dels seus 
habitatges (de compra o de lloguer) i que 
corren el risc de desnonament.
Per la seva part, Càritas Diocesana de 
Barcelona ha decidit actuar, també, en 
relació amb uns sectors socials que 
estan esdevenint vulnerables perquè 
corren un risc important d’exclusió a 
causa de les dificultats sobrevingudes 
pel pagament dels seus habitatges, 
tant en casos d’habitatges de lloguer 
com d’habitatges comprats mitjançant 
hipoteca.
Entre les clàusules del conveni, l’Ajun-
tament crearà un punt d’informació del 
Servei de Mediació en Habitatge (ubi-
cació a concretar), a través del qual 
s’atendrà les famílies endeutades amb 

problemes de pagament i amb risc de 
pèrdua del seu habitatge que acudeixin 
als seus serveis. El Servei de Mediació 
en Habitatge de Càritas Diocesana 
de Barcelona també adreçarà al punt 
d’atenció anteriorment esmentat totes 
les consultes de problemes relacionats 
amb el pagament de l’habitatge que li 
siguin formulades per famílies o perso-
nes residents al municipi d’Olesa.
Per altra banda, Càritas podrà donar 
suport a les problemàtiques plante-
jades mitjançant la concessió d’ajuts 
econòmics puntuals, en els casos que 
ho consideri oportú, i conjuntament 
amb l’Ajuntament donarà suport a les 
problemàtiques plantejades, mitjançant 
la cerca d’habitatges de substitució, en 
els casos que ho consideri oportú.

Capturat 
El passat 26 de març, els Mossos d’Es-
quadra van detenir Antonio S.G., de 41 
anys, de nacionalitat espanyola i veí de 
Piera, com a presumpte autor de tres 
robatoris amb violència i intimidació co-
mesos en tan sols nou dies, a finals del 
mes de gener, als municipis de Martorell, 
Olesa i Abrera.
El primer dels fets va tenir lloc el passat 
23 de gener, a la tarda, quan el detingut 
va assaltar una dona de 60 anys, a la 
qual va amenaçar amb una navalla men-
tre caminava pel mercat de les Bòbiles 
i a la qual li va robar les joies i diners. 
Els altres dos atracaments van tenir lloc 
els dies 25 i 31 de gener, a dos estancs 
d’Olesa i d’Abrera respectivament, d’on 
es va emportar els diners recaptats 
durant el dia.
El modus operandi de l’atracador era 
molt característic. Actuava amb el ros-
tre parcialment ocult, amb tapaboques 
o gorra de llana, i sempre portava la 
mateixa jaqueta. Als estancs, ordenava 
a les víctimes que introduïssin els diners 
en una bossa de plàstic que ell mateix 
portava i, quan ja tenia la recaptació, 
demanava que li donessin també car-
trons de tabac.
Finalment, els investigadors van poder 
identificar-lo després de detectar que 
havia venut les joies sostretes a un 
establiment de compra-venda d’or de 
Sant Boi de Llobregat. El detingut, amb 
27 antecedents de diversos cossos po-
licials (set d’ells per robatoris violents), 
ha ingressat a la presó.

El Baix per la indústria  Foto:AOM

Presentació d'un nou conte a la Bibiloteca  Foto:RFC
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Penya Barcelonista
Aquest és el cartell guanyador de la 
celebració del 50è aniversari de la 
Penya Barcelonista d’Olesa, fundada 
l’onze d’agost de 1963. Al llarg de 
l’any, la PBO anirà informant sobre 
les activitats que portaran a terme 
en relació a aquest aniversari.

BTT a Puigventós
No et perdis la cinquena edició de la 
cronoescalada. Amb un recorregut de 
6,2 km des de l’Escola Daina-Isard fins 
al pla de Puigventós, la cronoescalada 
s’ha convertit en tot un clàssic de la 
comarca. Per participar-hi, obtindràs 
una samarreta de regal, tindràs avi-
tuallament a l’arribada i esmorzar al 
punt d’inici un cop finalitzada la prova. 
També hi haurà sorteig de material i 
servei mecànic d’urgència. Ah! I, si 
millores el rècord de la prova (20’ 
28’’) i ets el primer classificat abso-
lut, t’emportaràs un fantàstic pernil! 
Tot això només per 12 €. La data límit 
per inscriure-s’hi és el 9 de maig i la 
competició serà el diumenge 12.
Inscriu-t’hi a través d’internet a http:
//cronoescalada.daina-isard.cat o bé 
presencialment als punts oficials: Es-
cola Daina Isard i botiga Trackbike.

Petanca exitosa
El club petanca Acer Olesa está de 
enhorabuena y es porque la tripleta 
formada por Virginia, Montse Rubio 
y Ana Mejía ha quedado tercera en 
los Campeonatos Autonómicos de 
Catalunya. Otra tripleta del club, 
formada por Ana Cegarra, Manoli 
Espinosa y Laura Mora se quedó a las 
puertas de la fase final. En la categoría 
de individual, la jugadora Ana Mejía 
ha sido campeona de Catalunya en la 
modalidad autonómica. ¡Felicidades!

Olesa patí
S’està acabant la temporada, especi-
alment pels equips de base, que han 
mostrat un gran rendiment. Les juga-
dores de la categoria Minifem (sub12) 
ja tenen la classificació assegurada 
per les fases de final del Campionat 
de Catalunya, que es celebrarà a 
Palafrugell del 24 al 26 de maig, en 
cinquena posició, que podria arribar a 
ser quarta al final de la lliga regular.
La categoria aleví i la prebenjamí-
iniciació també s’han assegurat una 
plaça per la fase de final de la Copa 
Federació i la Copa Barcelona respec-
tivament, amb unes segones places 
meritòries al final d’aquesta segona 

fase de competició en els seus grups 
respectius. Hi ha un altre equip, el 
benjamí, que a falta d’una jornada 
(en el moment d’escriure aquesta 
crònica) es troba a un punt per as-
solir la segona plaça que li permetria 
passar a la fase final, però s’ho haurà 
de jugar precisament contra el segon 
classificat (el CP Monjos), un partit 
d’alt voltatge esportiu.
Aquesta temporada, els equips sèni-
ors han obtingut un resultat discret, 
encara que moltes vegades s’han tro-
bat amb dificultats extraesportives en 
forma de lesions, que han condicionat 
molt el seu rendiment. L’equip feme-
ní de Nacional Catalana és el que es 
troba en millor lloc amb una vuitena 
plaça, tot i que els resultats amb 
equips del capdamunt sempre han 
estat molt ajustats. 

Patinatge artístic
Durant el mes d’abril, 21 patinadores 
del CPA Olesa s’han presentat a proves 
de la Federació Catalana de Patinatge 
Artístic per acreditar-se als nivells ofi-
cials d’iniciació C, B, A i Certificat. Cal 
destacar que, Laura Asensio, amb el 
Certificat en modalitat lliure aprovat, 
serà la primera patinadora del club 
que entrarà a la competició per cate-
gories com a cadet, a partir del mes 
de novembre, un cop hagi participat 
al Campionat de Debutants. 
D’altra banda, trenta patinadores de 
tots els grups van representar al CPA 
Olesa a la primera fase del Trofeu de 
Sant Andreu de la Barca el passat 

diumenge, 14 d’abril. La segona fase 
d’aquest trofeu està prevista pel diu-
menge 26 de maig, a Corbera.
A més, el proper diumenge 5 de maig, 
se celebrarà al Pavelló Salvador Boa-
da d’Olesa (pista annexa) durant tot 
el dia la segona fase del campionat 
d’interclubs de patinatge artístic. Hi 
participaran 75 patinadores de cinc 
clubs de la Territorial de Barcelona. El 
CPA Olesa hi estarà representat per 
dinou patinadores en diferents nivells 
i modalitats: escola i lliure.

Marxa en bici
Para el 19 de mayo, el Abrera Club 
Ciclista organiza la IV Marxa de BTT 
Tavascà, “la ruta dels bandolers”, que 
tendrá dos recorridos: el corto de 33 
km y 800 m aproximadamente, de 
desnivel positivo, dirigido a perso-
nas que buscan un circuito divertido 
y asequible, y el largo, de 78 km y 
2.000 m de desnivel para aquellos que 
busquen probar su estado físico en 
un circuito más exigente. Los partici-
pantes disfrutarán de avituallamientos 
durante el circuito, cronometraje por 
chip amarillo, servicio de vestuario y 
duchas, zona de aparcamiento, bu-
tifarrada, camiseta conmemorativa, 
sorteo de productos de los patroci-
nadores y bolsa de obsequios. Para 
más información, diríjanse a www.bt
t.abreraclubciclista.com

Tir amb arc
Bons resultats pels esportistes del 
Tir Arc Olesa que van participar en la 

primera FITA valedor pel XVIII Trofeu 
Pepe Fagoaga nacional postal i per la 
Lliga Catalana. Van participar-hi 73 
esportistes a Lleida (8 olesans), dels 
quals en destaquen, de la categoria 
cadets, Carlos Alcazar i Adriana Pla. En 
benjamí, Clara Soberbio i, en sènior, 
Salvador Adrian. Quatre primers llocs, 
dos segons i dos tercers llocs han es-
tat la fortalesa de la representació del 
Tir Arc Olesa. En categoria sènior, arc 
recorbat i a les distancies 90/70/50/
30 metres, va destacar Salvador Adri-
an, que finalitzava 1r en sumar 1.084 
punts a les sèries 218/277/272/314. 
Una altra bona noticia és el debut de 
Pascual Aguilar, que es situa darrere 
del seu company amb 973 punts. En 
categories cadets, arc recorbat, van 
destacar Carlos Alcazar i Adriana Pla, 
que en el debut FITA, mostren els seus 
potencials. Carlos suma 1.121 punts 
en les sèries 257/280/274/310 i es si-
tua 3r de la categoria a les distàncies 
de 70/60/50/30 metres. Adriana Pla 
es 1a amb 1.063 punts a les sèries 
247/282/255/278 a les distàncies de 
70/60/40/30 metres. Jaume Abayà 
que, a la distància de 70 m va trobar 
bones sensacions, va situar-se al 5è 
lloc amb 1.039 punts. En arc compost, 
Ramon Raluy és 1er amb 1.053 punts, 
també en el seu debut FITA. En cate-
goria infantil, Aitor Bautista és 2n amb 
323 punts a les distàncies de 50/30 
metres. En categoria benjamí femení, 
és 1a Clara Soberbio que, amb 276 
punts, estableix la seva millor marca 
personal. 

Helena a Eslovènia 
L’ex jugadora de l’Olesa, Helena Bo-
ada, milita actualment al Domzale, 
un modest equip de la primera divi-
sió eslovena, on es destaca pel seu 
protagonisme. Al país eslau, a més 
d’estar prop de la seva parella, el 
jugador Jaka Lakovic, Boada aprofita 
per acabar la seva carrera i el pro-
jecte final.
La jugadora, de 1,74 metres, és la 
referent de l’equip, la màxima ano-
tadora, la millor recuperadora i la 
segona millor assistent. Gràcies als 
seus números porta el Domzale a la 
final de Copa i, encara que va perdre 
davant del favorit, Helena va anotar 
23 punts: “El meu protagonisme és 
gran. El grup depèn molt de mi i del 
meu joc i aquesta responsabilitat fa 
que les meves xifres siguin bones”, 
comenta.

L'olesana Laura Asensio  Foto: CPA
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Empreses i serveis
Taller de costura 
L’Associació de Veïns de Sant 
Bernat organitza un taller de 
costura
per aprendre o millorar a cosir 
a mà o a màquina, fer arren-
glaments, treure patrons i fer la 
roba. L’activitat es farà al Casal 
Cívic Olesa (Sant Bernat) fins el 
26 de juliol, els dimarts de 16 a 19 
hores. El preu de tot el curs és de 
25 €. Les persones que hi estiguin 
interessades, poden apuntar-se al 
mateix Casal Cívic o trucant per 
telèfon, de dilluns a divendres de 
16 a 19 hores, carretera de la 
Puda, s/n, tel.: 93 778 46 02.
 
Concurs
Després de l’èxit de participació 
dels darrers anys, el Consorci de 
Turisme del Baix Llobregat ha 
posat en marxa la 10a edició de 
la Primavera Fotogràfica del Baix 
Llobregat, un concurs que té com 
a principal objectiu potenciar i di-
fondre els atractius turístics de la 
comarca.
Aquest any sota la temàtica “Un 
paisatge de contrastos” s’anima 
als participants a gaudir de la llum 
i els colors de la primavera per 
trobar les millors imatges. Tam-

bé se’ls anima a descobrir indrets 
espectaculars i insòlits del Baix 
Llobregat i a mostrar en imatges 
curioses i singulars aquesta infi-
nitat de paratges naturals, rurals i 
urbans, com ara les muntanyes, el 
mar, el riu, les ciutats, els pobles 
i les masies, entre molts altres 
paisatges, que ref lecteixen la 
singularitat, l’espectacularitat i 
la bellesa dels contrastos de la 
nostra comarca.
Els interessats han de presentar 
les fotografies en format digital 
i complimentar el formulari a la 
web www.turismebaixllobregat.co
m/concurs abans del 17 de juny.
Cada concursant pot enviar un 
màxim de tres fotografies i han 
de ser fetes en el territori del Baix 
Llobregat: originals, inèdites i no 
premiades en altres concursos. 
Per a més informació, contactar 
al turisme@elbaixllobregat.cat

Majorets
Després de Reis, les Majorets han 
decidit seguir endavant amb els 
entrenaments i anar participant 
en activitats del poble. També 
s’ha obert un grup nou d’apre-
nentatge. Si vols ser majoret 
d’Olesa i t ’agrada l’esport, la 

dansa, la música i tens més de 
7 anys, pots ser-ho. Per a més 
informació, dirigiu-vos a la UEC, 
els dilluns (de 21.30 a 22.30 ho-
res), els dimecres (de 21 a 22 
hores) i els divendres (de 18 a 
19.30 hores).

Conveni
La llibreria Literator ha signat un 
conveni de col·laboració amb la 
Generalitat perquè la botiga sigui 
inscrita dins la Xarxa de Llibreri-
es Acreditades de la Generalitat 
i, d’aquesta manera, disposar de 
tot el fons de catàleg que publica 
la Generalitat. En la signatura del 
conveni hi han participat Montse 
Esparbé (Ajuntament), Antoni 
Duara i Jorba (Gremi de Llibre-
ters de Catalunya), Pere Artasu 
i Peris (Cap de l’Area Comercial 
de l’Entitat Autònoma del Diari 
Of icial i Publicacions), Jaume 
Domingo i Planas (director de 
l’Entitat Autònoma del Diari Ofi-
cial i Publicacions), a més del 
propietari de Literator, Ricard 
Cossin i Sapena. 
Per altra banda, des de la llibre-
ria informen que s’han adherit a 
la iniciativa del Carnet Jove, pel 
qual tots els joves que el tinguin 

podran beneficiar-se d’un des-
compte del 5 % en llibres (ex-
cepte en llibres de text) i un 10 % 
en papereria i jocs de taula.

Coses d’Olesa d’anys 
enrere
Aquest és el títol del nou llibre 
escrit per Lluís Duran i Duran, un 
recull d’escrits publicats a periò-
dics olesans i assumptes extrets 
d’actes municipals i altres curi-
ositats.
Segons l’autor: “Aquests escrits 
tenen un començament: vaig tenir 
curiositat per saber quin any es 
va nomenar llevadora municipal 
la meva àvia Cecília Vallhonrat i 
Cervolé, i llegint actes he vist co-
ses interessants i em va plaure fer 
escrits a l’Opinió, periòdic 08640 
i, finalment, he confeccionat un 
llibre”.

Meteorologia olesana
A http://olesameteo.net es pot 
trobar tota la informació relacio-
nada amb el temps del poble: les 
condicions actuals, temperatures, 
previsió per als pròxims dies, in-
formes dels vents, pluges i humi-
tat i dades de mesos passats.
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Classificats
Treball
Promoció "Esclat Primavera" 2X1; 
Quiromassatge, Reflexologia, Re-
set per la ATM. A sala i a domicili. 
Tel. 620 225 935
(Cuida't i deixa't cuidar ;-)

Estudiant de pedagogia amb ex-
periència com a monitora de lleu-
re s’ofereix per a fer de cangur i 
classes de reforç a nens i nenes 
d’educació infantil i primària. In-
teressats, contactar al tel.: 663 
655 077 (Marta).

Realitzo projectes d’enginyeria: 
activitats, elèctrics i instal-
lacions. Projectes de naus in-
dustrials: obra nova, ampliació i 
rehabilitació. 
Tel. 678 309 274 (Albert).

Es tramiten cèdules d’habita-
bilitat econòmiques, llicències 
d’obertura de locals i es fan pro-
jectes d’Enginyeria i Arquitectura 
i legalitzacions. 
Tel. 699 303 039 (Lidia).
 
Chica joven se ofrece para pase-
ar perros. Tel.: 635 363 512 
(Carme).

Busco persona para intercambiar 
clases o conversación de castella-
no o catalán (yo) por alemán (tú), 
en Olesa o alrededores. Contactar 
al mail: javier_jlm@hotmail.com

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

Clases de inglés con profesor 
nativo. Clases particulares o en 
grupo. Todos los niveles. Para 
más información, contacta al 
tel.: 691 774 428.

Educadora d’Educació Especial 
s’ofereix a particulars per realit-
zar sessions adaptades a neces-
sitats específiques, estimulació, 
comunicació, assessorament, etc. 
Tel.: 666 716 379 (Alba).

Soy irlandés y me gustaría es-
tudiar español. Busco a alguien 
para clases particulares. Ten-
go un nivel muy bajo. Mi mail 
es: gallaghero@hotmail.com 
(Owen).

My Spanish for your English. Free 
language exchange. I need to 
practice my English. Do you need 
to practice your Spanish? We can 
help each other. What do you thi-
nk? It can be fun! Regards. Mi mail 
es mjesusglez72@hotmail.com 
(María Jesús).

Ingeniera técnica en química con 
experiencia en la enseñanza, se 
ofrece para dar clases particula-
res. Tel.: 626 932 891.

S’ofereix dona per cuidar nens, 
avis o per a la neteja de llars. 
Tel.: 687 203 672.

Chica busca trabajo para los fi-
nes de semana, noches y festivos, 
para cuidar personas mayores. 
Tel.: 671 865 742, 628 865 952.

Somos un matrimonio y nos 
ofrecemos de internos para re-
alizar todas las tareas del hogar 
y mantenimiento de la casa en 
general y cuidado de personas 
dependientes. Tenemos expe-
riencia y referencias. Tel.: 670 
577 346 (Ángel y Nelly).

El Servei de Promoció Econòmica 
d’Olesa necessita cobrir els se-
güents llocs de feina: enginyers 
mecànics, esteticista, comptable, 
informàtic/a, recepcionista i pro-
gramador informàtic. Per a més 

informació, el telèfon de Promoció 
Econòmica és el 93 778 6700 i la 
nova adreça és: c. Ample, 25.

Doy clases de guitarra particula-
res, a muy buen precio, asequible 
para todo el mundo. Cualquier es-
tilo y cualquier nivel. ¡Anímate! 
Tel.: 625 090 065.

S’ofereix dona de 40 anys per 
cuidar nens, matins i tardes. 
Tel.: 659 244 831 (Iolanda).

Automotor
Venc plaça de pàrquing al carrer 
Benet Margarit, barri de La Cen-
tral. Preu: 9.500 €. 
Tel.: 673 859 199.

Es ven Seat Arosa 1.4 TDI 75 CV, 
10 anys, en molt bon estat. 
Tel.: 646 808 804, 680 366 241. 

Particular lloga plaça de pàrquing 
per a cotxe gran. Molt cèntrica, al 
carrer Colon. Preu: 65 €. 
Tel.: 634 833 938.

Se alquila plaza de garaje en la 
calle Metge Carreras, 42. Precio: 
40 €. Tel.: 660 221 604.

Venc motocicleta Hyosung Crui-
se, 125 cc i 13 CV, de l’any 98, 
amb 9.000 km, per 1.000 €. En 
perfecte estat i ha estat sempre 
en un garatge. Tel.: 606 075 830 
(Toni).

Se venden dos plazas de parking 
en la calle Metge Carreras, para 
coche mediano, a 7.500 euros 
cada una (negociable). 
Tel: 93 778 0360.

Se alquila plaza de aparcamiento 
en la zona de La Central. Precio: 
50 €. Tel.: 685 313 178.

Es ven pàrquing de 10,7 m2 al 
c. Jaume de Viver (zona La Cen-

tral). Preu: 13.500 €. Tel.: 667 
377 838.

Diversos
Venc piano vertical Sauter, lacat 
negre, fabricat l’any 2000. Preu: 
3.500 € (un de nou val 7.000 €). 
En perfectíssim estat! 
Tel.: 650 752 424 (Sergi).

Venc una porta i dues finestres 
grans de PVC, doble vidre, amb 
quarterons. Molt bon estat. Tot: 
450 € (es pot comprar per sepa-
rat). Tel.: 675 658 128.

Venc conjunt de golf, 2 pals Mit-
sushiba Performance PSD-23, 
PSD-15, 4 pals nº P-S-8 I 9 Tour 
Series, funda Mitsushiba; pres-
tatgeries modulars fetes a mida, 
lacades blanc, calaixos, armaris i 
prestatgeries. Ideal llibreria, ha-
bitació infantil, menjador, rebost, 
garatge. Mides: 4,40 x 2,4 x 36, 
es pot convertir en dos mòduls 
separats. Estat impecable (250 
€); lot de 900 pel·lícules VHS, 
diversos gèneres i volums de 
sèries, estat impecable, és d’una 
casa particular (775 €). 
Tel.: 619 042 495.

Es tramiten cèdules d’habita-
bilitat econòmiques, llicències 
d’obertura de locals i es fan pro-
jectes d’enginyeria i arquitectura 
i legalitzacions. 
Tel. 699 303 039 (Lídia).
 
Compro congelador (65 cm ancho 
por 80 cm alto), apertura supe-
rior. 
Tel.: 626 802 742, 93 778 7286.

The Outsiders Rock Cover Band 
cerca cantant masculí. Busquem 
un noi d’entre 25 i 35 anys, amb 
cert nivell i que tingui ganes de 
formar part d’un grup d’amics. 
Fes-nos un cop d’ull al Facebook: 
theoutsidersrockcoverband

Servei gratuït de recollida de tras-
tos. No llencis res! No acumulis 
trastos, ni nous ni vells, estris de 
la cuina, roba de la llar, articles 
que ja no utilitzes i encara funci-
onen, regals inútils, andròmines 
velles. Ho recollim gratuïtament. 
Tel.: 619 042 495.

Se vende casita de plástico de la 
Hello Kitty, especial para terraza. 
Precio: 120 euros. 
Tel.: 722 214 642.

Vendo juego de sofás de una, dos 
y tres plazas en buen estado, pre-
cio total de los tres: 200 € Tel.: 
675 721 136.

Vendo colección de sellos de Es-
paña (1967 al 2012). Interesados, 
llamad al tel.: 93 778 55 59.

Immobiliària
Local en alquiler en la calle Salva-
dor Casas, 65, 60 metros y patio. 
Precio: 250 €. 
Tel.: 697 713 295.

Local en alquiler de 60 metros y 
patio en la zona de l’Era. Precio: 
250 €. Tel.: 660 221 604.

Es lloga local de 80 m2 al c. Benet 
Margarit, 23. Tel.: 687 203 672.
 

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules 
a periodic08640@hotmail.com, 
periodic08640gmail.com, o al tel. 
635 810 173. El periòdic no es fa 
responsable de possibles canvis de 
preus o modificacions de les ofer-
tes. Els anuncis romandran publi-
cats un mes i si es volen repetir, 
s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Per molts anys !

08640

Adelina Càceres Fernández (84), Adrià Cèspedes Altarriba (15), Àgata Agut Domènech (43), Ainhoa Martínez Vilches (18), Akira Valero, Alba Pareja Pinos (24), Ale-
jandro Fernández Molina (20), Alejandro Jaime Riera, Amparo Juárez Fernández (59), Àngela Armengou Orriols (82), Angelina Dalmases (63), Anna Voltà Palomares 
(12), Antonio Mangas García (47), Bernardino García Lopera (83), Berta Claramunt Folch (25), Carlos Antón (45), Carmen Artola Rull (73), Celestina Sopeña Pisose 
(75), Cristina Porterias Torres (19), Cristóbal Cano Belmonte (77), Daniel Pérez (23), Didac Salabert Yañez (11), Eudald Daví Solà (9), Elisabeth Morral Antón (22), 
Emilio Folch Monfort (89), Evangelina Moreno Mora (73),  Felix González Amoedo (31), Francisco Verdugo López (76), Irene Morrus Nartinez (40), Jaume Mampel i 
Ayuso, Jaume Volta Cortel (57), Javier Vega Nieto (9), Joan Batista Gil, Joan Llusà Lanau (28), Joan Sedeño Lobato (52), Joel Carrasco Bañales (13), Jordi Carballol 
(8), Jordi Grau López (45), Jordi Pons Badenas (41), Jorge Mangas Soldado (14), José Luis Espejo (43), Jose Luis Recme Aviles (46), José Manuel Salguero Tobes (34), 
Josefa Agulló López (75), Josep Campmany, Josep Casanovas, Josep Lluís Amador Nuñez (64), Josep Mallofré Boada (48), Josep Miravet Escrig (86), Josep Montserrat 
García (46), Juan Calvo Marcos (22), Judith Mora Riberes (18), Laia Solà Rivera (39), Lara Jaime Riera (19), Lluísa Corsà Nolla (72), Lucía Lupacchini (30), Manuela 
Neira Cea (86), Marc Soriano Amores (19), Maria Calsina Botines (65), Maria Rosa Villarreal López (38), Marina Montoya Bernades (29), Marta Voltà Palomares (12), 
Martina González Lupacchini (13), Mercè Bayona Gibert (45), Mercè Pallarès Costa (56), Miquel Camarero Xucla (86), Mireia Lozano Chicón (30), Miriam Sánchez 
Matas (21), Montse Nomem Ubach (51), Nelson López, Neus Callén Navarro (17), Núria Almirall Vilà (35), Núria Costa Ribe (68), Núria Matas Pons (64), Núria Torres 
Martínez (44), Oriol Viñau Argelich (25), Paquita Jorba Picañol (59), Patricia Albalá Gutiérrrez (19), Paquita Solé Benítez (63), Paulina Muñoz Pardo (84), Pepita Pages 
Sans (84), Pilar Gil Termens (47), Pol Nin Moràn (31), Rafel Pérez Cintas (80), Raquel Guaita Ortega (35), Raúl Pérez Burgos (8), Ricard Salabert Jorba (34), Rosa 
Arnau Porcar (81), Rosario Sevillano Ruiz (71), Rubén Collado Bañales (15), Rubén Notario Vacas (17), Sandra García Abuín (35), Sebastián Barrientos Ribera (84), 
Sebastián Bertoluzza Gigena (14), Serena Pérez Álvarez (10), Sergi Graells Jané (34), Sergi Serra Jorba (31), Silvia Fuertes Sulé (12), Sonia Sevilla del Rincón (11), 
Susana Cabré Cherta (65), Toni Llusà Cano (11), Vanesa Cruz Cano, Zaida Giménez Ruiz (18).

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

Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos 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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