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

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

VENDRANES: c/ BARCELONA, 57 - Tel. 93 778 40 48
AVÍS: El 08640 no es fa responsable dels posibles canvis de guardia durant el mes d'octubre 

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

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

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

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

Depèn...
“Nou anys”. Es diu aviat, no? Però 
clar, depèn de què estem parlant 
quan diem “9 anys” o “novè ani-
versari”. Potser per un nen és el 
moment de fer la mitjana a l’escola 
primària; per una parella, nou anys 
junts vol dir, avui en dia, tot un èxit; 
per una crisi econòmica, és massa 
temps i comença a ser un tot; per 
un habitatge, no són gaire anys, 
però per un estudiant universitari, 
comença a ser el moment de de-
cidir si acabar la carrera escollida, 
optar-ne a una altra o buscar un 
altre camí.
Res és absolut, tot és relatiu i depèn 
de la mirada de cadascú. Pels que 
tenim el privilegi i l’orgull d’editar 
aquest diari cada mes, celebrar 
nou anys ininterromputs de 08640 
a Olesa de Montserrat és una sa-
tisfacció. Des d’aquell octubre de 
2004, quan una idea va començar 
a prendre forma a partir de la il·lusió 
i les ganes de treballar d’un grup de 
tres persones, han passat moltes 
coses. Des de la desconfiança inicial 
d’alguns, la sorpresa d’altres quan el 
08640 començava a perfilar-se com 
el mitjà gràfic d’un poble on totes 
les opinions eren possibles, fins 
“l’apropiació” de les olesanes i els 
olesans d’un mitjà de comunicació 
que el senten com a propi.
No tot han estat roses en aquest 
camí de gairebé una dècada. Hem 
hagut de lluitar contra aquesta crisi 
que no té intencions de marxar, hem 
discutit, hem consensuat, hem acor-
dat i hem tingut la independència i 
la llibertat per equilibrar postures 
i donar la possibilitat a totes i ca-
dascuna de les opinions oposades 
a notícies, conflictes, propostes i 
reclams.
Però per aquest equip periodístic, 
aquests nou anys estan plens de sa-
tisfaccions. No només perquè fem el 
que ens agrada, sinó perquè el que 
ens agrada té resposta. És un orgull 
ser a casa vostra cada principi de 
mes i ser llegits, criticats, comen-
tats, aplaudits i mirats amb males 
cares. És part del joc d’un mitjà de 
comunicació que és i se sent inde-
pendent de qualsevol interès polític 
o econòmic.
“Noranta-una edicions” es diu ràpid. 
De cara al futur, ens seguim plan-
tejant desafiaments que no passen 
només per mantenir-nos, sinó per 
seguir creixent i poder oferir un 
producte digne de ser llegit. El 
que vostès, estimats lectors, es 
mereixen.
Salut!

Sense suport?
El portaveu dels voluntaris de l’ADF 
d’Olesa, Israel Ortiz ha manifestat 
públicament el malestar entre els 
membres de l’ADF d’Olesa pel tracte 
rebut per l’Ajuntament, fet que havia 
provocat la decisió d’aquests volunta-
ris de deixar l’entitat per integrar-se a 
l’ADF de Viladecavalls i altres munici-
pis. La manca de suport institucional 
és el principal argument que donen 
per prendre aquesta decisió. Segons 
va voler denunciar públicament Ortiz, 
i malgrat les peticions que havien fet, 
l’Ajuntament d’Olesa no ha renovat 
encara el contracte pel rènting del 
vehicle que utilitzava l’ADF que, a 
més, estava espatllat, i alhora van 
assegurar que se’ls ha instat a deixar 
un magatzem que fins ara utilitzaven. 
Tot el material, ha detallat Ortiz, ara 
està dipositat al pàrquing de la Policia 
Local. Segons l’olesà, els voluntaris 
de l’ADF d’Olesa han pres aquesta de-
cisió arran del tracte rebut per part 
de l’Ajuntament, al qual no li veuen 
voluntat de negociar la continuïtat 
d’aquest col·lectiu.
Segons Israel Ortiz, la desaparició 
de l’ADF d’Olesa comportarà que es 
deixi de fer la ja minsa prevenció 
activa que podien fer fins ara, feina 
que, assegura, tampoc podrà assumir 

l’Ajuntament. I en les emergències, 
l’actuació dependrà únicament dels 
Bombers de la Generalitat i, si és 
possible, d’ADF veïnes.
El regidor de Manteniment d’Espais 
Públics i Medi Natural, Francesc Rosa, 
ha comentat que lamenta la decisió, 
però que està tranquil perquè no és 
cert, com va apuntar Israel Ortiz, que 
Olesa quedi desprotegida si marxen 
els voluntaris de l’ADF, ja que l’entitat 

continua activa. I és que, ha recordat 
Rosa, l’entitat és ADF Olesa-Espar-
reguera.
El regidor ha admès que pot haver-
hi un punt d’insatisfacció entre els 
voluntaris perquè la maquinària mu-
nicipal limita la velocitat de gestió en 
alguns temes. Ara bé, ha remarcat 
que no és cert que l’Ajuntament no 
tingui voluntat de donar suport als 
voluntaris de l’ADF. El problema, as-

Part del material de l'ADF, a les dependències de la Policia Local  Foto: APL
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L’informatiu (cont.)
segura, és que la situació econòmica 
no permet donar resposta immediata 
a totes les demandes.

Ple de setembre
En el passat ple del mes de setembre, 
l’Ajuntament d’Olesa va aprovar l’ini-
ci dels tràmits perquè la Generalitat 
concedeixi la Creu de Sant Jordi a 
l’olesà Macari Gómez Quibus, més 
conegut com “MAC”. D’aquesta ma-
nera, es vol incidir en el reconeixe-
ment a la trajectòria d’un dels olesans 
més internacionals, autor de més de 
3.000 cartells de cinema (entre al-
tres, pel·lícules tant mítiques com Els 
deu manaments, Un tranvía llamado 
deseo o El cochecito). En el cas que 
se li concedeixi la Creu de Sant Jordi, 
Macari s’afegirà a La Passió d’Olesa i 
a Rosa Segura, també premiats per la 
Generalitat amb la Creu de Sant Jordi 
per la seva contribució a la cultura i 
societat olesana.
El primer ple del curs polític 2013-
2014 també ha servit per debatre 
sobre les inspeccions de treball als 
clubs esportius, la polèmica mar-
xa dels voluntaris olesans de l’ADF 
Olesa-Esparreguera o la situació del 
Mercat Municipal d’Olesa.
En relació a les inspeccions de treball 
a les entitats esportives, totes les 
forces polítiques olesanes, excepte 
el PP, votaven a favor d’una moció 
en defensa de les entitats i clubs 
esportius catalans davant l’acció 
d’Inspecció de Treball a les quals es 
van sotmetre nombroses entitats del 
país a principis del mes de juliol. En 
aquest sentit, els representants del 
Bloc Olesà, CiU, PSC, PxC, Entesa 
dels Olesans i ERC denunciaven una 
actuació que afirmen posa en perill 
la viabilitat dels clubs esportius i, 
per tant, la possibilitat que milers de 
nens i nenes de Catalunya puguin ser 
educats a través dels valors intrínsecs 
lligats a l’esport. Tot plegat perquè el 
govern del PP pretén que les petites 
retribucions que reben els voluntaris 
per la seva tasca siguin considerades 
rendiments de treball i, per tant, fis-
calitzades a través de la Seguretat 
Social.
El que suscitava gran polèmica en-
tre els partits olesans, es centrava 
en conèixer la darrera hora de dues 
polèmiques que els últims dies s’han 
tornat a fer visibles en el municipi: el 
conflicte existent al Mercat Municipal 
i la marxa dels voluntaris olesans de 
l’ADF Olesa-Esparreguera. 
Sobre el Mercat Municipal, i al marge 
de l’extens debat que ja s’anunciava 
que es produiria en el proper ple, l’al-
calde d’Olesa, Salvador Prat, també 
anunciava la creació d’una comissió 
de seguiment amb la presència de 
totes les forces polítiques olesanes 
per treballar en la cerca de solucions 
d’un problema que s’eternitza en el 
temps, i que rau en les discrepàn-
cies entre les dues associacions de 
paradistes pel pagament del cànon 
a l’Ajuntament. Una comissió creada 
després de la petició de tots els par-
tits de l’oposició.

I sobre l’anunciada marxa de tots 
els voluntaris que formaven part 
del contingent de l’ADF a Olesa, pel 
qual consideren manca de suport de 
l’Ajuntament, tant el regidor de l’En-
tesa dels Olesans, Jordi Cornellas, 
el regidor del PSC, Jaume Monné, 
com el regidor de CiU, Joan Sana-
huja, s’interessaven per la qüestió, 
i manifestaven la seva preocupació 
per les conseqüències que això pot 
comportar.
Al darrer ple, també s’ha aprovat pro-
visionalment una modificació puntual, 
Pla General Ordenació Urbana, que 
afecta la urbanització de Ribes Blaves 
i l’adhesió de l’Ajuntament d’Olesa al 
programa Treball i Formació, un acord 
entre administracions i sindicats que 
s’adreça a les persones aturades que 
han exhaurit la prestació i/o subsidi, 
amb l’objectiu de millorar la seva ca-
pacitació professional.
En matèria econòmica, es va aprovar 
el tancament dels comptes generals 
de l’Ajuntament del 2012, l’estat 
d’execució del pressupost del segon 
trimestre de 2013, un nou reconeixe-
ment de crèdit (en aquest cas per un 
import de 82,81€) o aportar 3.180 € 
pel premi Delta de literatura narrati-
va escrita per dones dels anys 2011 
i 2012.

Conflicte al Mercat
L’alcalde d’Olesa, Salvador Prat, ha 
anunciat que l’Equip de Govern s’ha 
marcat com a termini el 31 de de-
sembre per tal que quedi resolt el 
problema intern que viu el Mercat 
Municipal. De fet, segons l’alcalde, 
l’Ajuntament no només vol posar fil 
a l’agulla per solucionar el problema 
dels impagaments per part d’alguns 
paradistes, sinó que es vol prendre 
una decisió sobre el mercat “en el seu 
conjunt”. Per a l’alcalde, tota aquesta 
situació, junt amb d’altres problemes 
de caire comercial, estan perjudicant 
el mercat municipal d’Olesa.
El conflicte que viu l’Associació de 
Concessionaris del mercat amb al-
guns paradistes que formen part 
d’una segona associació, Fem mer-
cat, pels impagaments d’una part de 
les quotes de manteniment, ha fet 
que l’Ajuntament hagi hagut d’actuar 
en l’afer. Malgrat que des de l’Asso-
ciació de Paradistes s’han queixat 
de la manca de fermesa per part de 
l’Ajuntament en aplicar el reglament 
vigent, l’alcalde ha assegurat que 
l’actual Equip de Govern en tot mo-
ment ha actuat sota la premissa que 
cal aplicar aquest reglament. 
Des de l’Ajuntament, el compromís 
va ser que es vetllaria perquè els pa-

radistes de “Fem Mercat” abonessin 
unes quantitats pendents, i així es 
va fer en part, diners que han servit 
per fer front a alguns pagaments 
pendents de serveis com la llum que 
anaven a nom del propi Ajuntament. 
Segons l’alcalde, el que també es va 
demanar a l’Associació de Concessi-
onaris és que les quotes a pagar pels 
paradistes fossin sempre acordades 
en assemblea, fet que, segons l’al-
calde, sembla que no havia estat així 
anteriorment, però que des de l’Asso-
ciació de Consessionaris asseguraven 
que sí havia estat així.
El que ha pogut fer l’Ajuntament és 
reclamar les quantitats pendents 
de pagament del 2013, però no pas 
encara les dels anys 2011-2012 en 
aquest cas perquè estan pendents 
que l’Associació de Concessionaris 
li faci arribar la documentació que 
les justifiqui. I és que, segons ha re-
cordat Salvador Prat, tot el conflicte 
intern que viu el mercat municipal es 
va originar per desavinences sobre 
un deute pendent per impagament 
de quotes, que l’Associació diu que 
encara deuen uns paradistes que van 
abandonar l’associació, i que aquests 
consideren que ja han pagat. L’alcalde 
ha remarcat que el paper de l’Ajunta-
ment en tot aquest conflicte és el de 
fer acomplir el reglament vigent i, per 
tant, de forçar el pagament d’aquests 
quotes pendents, fet, però, que exi-
geix uns tràmits administratius, com 
per exemple, justificar documental-
ment les despeses.
La junta de paradistes s’ha reunit fins 
i tot aquest mes de setembre amb els 
grups de l’oposició per intentar trobar 
una solució al conflicte, que també 
van denunciar públicament el passat 
mes de juliol en un ple municipal. 
La presidenta i la vicepresidenta de 
l’Associació de Paradistes, Montserrat 
Vidal i Neus Valldeperes, asseguren 
que el que reclama l’entitat és que 
els paradistes escindits abonin el 100 
% de les quotes mensuals acordades 
per l’assemblea, i no només una part, 
com han vingut fent fins ara.
Per la seva part, el president de l’As-
sociació Fem Mercat, Carles Casals, 
ha manifestat que és difícil que les 
dues associacions de paradistes del 
mercat municipal, Fem Mercat i l’As-
sociació de Concessionaris, es posin 
d’acord. Casals tampoc descarta que 
una de les decisions que pugui pren-
dre l’Ajuntament, si a final d’any no 
queda resolt el conflicte, és el d’as-
sumir directament la gestió del mer-
cat municipal, una decisió que, per 
a Casals, no és bona, però almenys 
“és la millor de la pitjors solucions”, 
ha dit. Sobre el deute pendent que 
reclama l’Associació de concessio-
naris, Casals argumenta que els set 
paradistes de Fem Mercat consideren 
que ja van pagar aquestes quantitats, 
que corresponen al cànon a pagar a 
l’Ajuntament. Per tant, si l’associació 
va contraure un deute, pot ser degut, 
diu, a una “mala gestió” per part de 
l’entitat.

08640
Continua viu el conflicte del Mercat Municipal  Foto: 08640
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Correu
9 anys de periodisme 
olesà
Qui anava a dir que en aquests nou 
anys passarien tantes coses. Gent es-
timada que ens ha deixat i gent nova 
que han arribat i ja estimem. Fa nou 
anys va sortir a la llum una idea, una 
il·lusió, el fruit de molt d’esforç per 
ocupar un espai a les nostres vides, 
un periòdic mensual que ens explica 
les noticies més properes.
En nou anys, aquesta publicació ha 
viscut i explicat coses que crec que 
ningú s’hagués imaginat. Qui veia 
la crisi financera fa nou anys, quan 
tothom comprava a preus exagerats i 
semblava que el sostre no existia?
Ara sumem més aventures a les que ja 
existeixen. La manifestació de l’Onze 
de Setembre de 2012, on centenars 
de milers de persones demanaven la 
independència de Catalunya, sem-
blava que no pogués superar-se, i la 
Via Catalana d’enguany ho ha fet: ha 
estat una de les majors reivindicacions 
cíviques que s’han fet arreu i només la 
història li donarà la importància que 
es mereix.
Diuen que l’efecte Guardiola és el que 
ha fet que nosaltres, els catalans que 
sempre hem estat treballadors, pati-
dors i també un xic pessimistes, hà-
gim vist que, si t’aixeques ben d’hora 
i treballes amb passió i constància, tot 
es pot aconseguir. La veritat és que 
només el temps posarà cada cosa al 
seu lloc. Desitjo que el 08640 sigui al 
nostre costat acompanyant-nos per 
explicar-ho. Gràcies i felicitats.
Ivan Carreira

El periòdic 08640 celebra nou anys al 
servei d’Olesa i dels seus ciutadans. 
El coneixement de notícies és bàsic 
per al desenvolupament dels individus 
i les col·lectivitats. Les publicacions 
d’opinions son útils per a l’anàlisi, el 
debat i, per tant, per a l’exercici d’una 
pràctica democràtica eficaç.
El periòdic 08640 ha complert durant 
aquests nou anys amb qualitat i lleial-
tat aquestes dues gran tasques dels 
mitjans de comunicació i és per això 
que, des de la secció local d’ERC a 
Olesa de Montserrat, us volem felici-
tar i, alhora, encoratjar-vos a tots els 
que feu possible aquesta publicació a 
seguir per aquest camí, i que puguem 
gaudir-ne molts i molts anys.
Així doncs, moltíssimes felicitats 
per l’aniversari, per la tasca feta i 
per l’empenta que us va dur a crear 
aquesta publicació. Enhorabona, bona 
feina i endavant!
Martí Fortuny, president de la secció 
local d’ERC Olesa

Nou anys de 08640, de notícies, de 
confidències, d’opinions, de llibertat 
d’expressió per a olesans i olesanes. 
Enhorabona als impulsors del projecte 
i a aquells que encara el continuen 
fent possible, tant patrocinadors, 
com redactors, com els més impor-
tants de tots, tots aquells que llegim 
i que participem activament, amb la 
nostra opinió i les nostres fotografies. 
Felicitats!
Dèria cervesa artesana

Nueve años de información, acer-
camiento y contacto con la realidad 
social de nuestro pueblo, y de cola-
boración con la Asociación Pro-Dis-
minuïts Santa Oliva en la elaboración 
y presentación de nuestro calendario 
anual, cuyos beneficios son un gran 
aporte para llevar a cabo el desarrollo 
de nuestros programas para las per-
sonas con discapacidad de Olesa de 
Montserrat. Una vez más, gracias, y 
felicidades por tan encomiable labor.
Asociación Pro-Disminuïts Santa 
Oliva

Des de l’Associació de Veïns de Les 
Planes volem felicitar el 08640 per la 
feina feta durant els darrers 9 anys, 
ànims i a per la desena.
AA.VV Les Planes

Us admirem per l’atreviment de crear 
08640, ara fa nou anys. Us felicitem 
per l’esforç d’arribar fins avui i acon-
seguir ser un referent a Olesa. Us 
desitgem molts més anys d’èxit per 
continuar informant-nos puntualment 
de les notícies i activitats de la nos-
tra vila. Moltes felicitats i molts més 
èxits.
Rosa Ribas, Factor de Comunicació

Sembla que va ser ahir, i ja en són 
9, els anys que s’ha caminat a Olesa 
donant informació a tots els olesans i 
olesanes. Felicitar al 08640 per aques-
ta bona iniciativa informativa, que ens 
fa arribar les nostres activitats a totes 
les llars olesanes cada mes. Ara toca 
trobar el 10è aniversari, que és a la 
cantonada de dotze mesos. De nou, 
felicitats!
Tir Arc Olesa

Des del Nou Bàsquet Olesa volem 
donar l’enhorabona a tot l’equip edi-
torial i als col·laboradors ocasionals 
del 08640 per aquests 9 anys de tasca 
informativa a nivell local i comarcal. La 
vostra contribució a la difusió de les 
notícies socials, culturals, polítiques, 
econòmiques, esportives, lúdiques, 
etc. del nostre entorn més proper 
ha estat un referent informatiu per 
als olesans i olesanes, com també la 
vostra obertura a totes les entitats i 
persones que, en qualsevol moment, 
han necessitat la vostra publicació per 
compartir informacions i opinions. Us 
encoratgem a seguir amb aquesta 
tasca informativa iniciada ja fa 9 
anys i que continueu creixent amb 
la mateixa empenta. Per tot plegat... 
Moltes felicitats!
Junta Directiva del Nou Bàsquet 
Olesa

Des de l’Institut Creu de Saba d’Olesa 
de Montserrat agraïm la col·laboració 
del diari 08640, que ens ha acompa-
nyat des de la creació del centre en 
els esdeveniments importants, i els 
felicitem per aquest aniversari tot 
animant-los a perseverar en la seva 
bona feina.
IES Creu de Saba

Moltes felicitats per aquests nou anys 
de feina ben feta. El 08640 ens ajuda 
a conèixer, d’una manera àgil i direc-
te, el dia a dia del nostre poble. Des 
de La Passió, us animem a continuar 
endavant. Per molts anys!
Teatre La Passió

Ens alegra molt que el 08640 hagi 
complert 9 anys, que no són pocs per 
a una publicació periòdica. A vosal-
tres, l’equip de professionals que el fan 
possible, volem dir-vos que el 08640 
és una referència necessària per a la 
vila d’Olesa de Montserrat i per a tots 
nosaltres. S’ha fet imprescindible i ja 
forma part del nostre paisatge natu-
ral. La vostra publicació és de lectu-
ra obligada a les llars d’Olesa; ens 
permet assabentar-nos d’allò que ha 
passat a la vila, saber anticipadament 
les activitats que s’hi faran, conèixer 
l’evolució dels nostres comerços, as-
sabentar-nos d’aniversaris i, per so-
bre de tot, contrastar l’opinió de molts 
olesans sobre el dia a dia del poble, 
feta moltes vegades des de la critica, 
però sempre amb respecte. Podem dir 
que cada número publicat del vostre (i 
nostre) 08640 deixa constància escri-
ta de la vida del nostre poble.
Per tot això, la federació de CiU 
d’Olesa de Montserrat us felicita molt 
sincerament en aquest novè aniversa-
ri, tot desitjant-vos que les dificultats 
actuals serveixin per esperonar-vos 
a continuar en el vostre camí de pro-
fessionalitat. Que per molts anys més 
rebem a casa l’amic escrit que ens fa 
companyia cada mes i que és per a no-
saltres una mostra de salut de la vida 
informativa d’Olesa de Montserrat. 
Gràcies.
CiU Olesa

Quería felicitaros por estos 9 años 
donde siempre habéis compartido 
mis líneas, fotos, vivencias, etcétera. 
Es por lo que os estoy agradecida. Un 
periódico donde nunca te dejan tira-
da, donde compartir sin prejuicios ni 
banderas ni colores, es posible. ¡Feli-
cidades y a por muchos más!
Chely Jiménez

Des del Club Olesa Patí us desitgem 
un feliç aniversari i esperem que per 
molts anys. Un poble necessita tenir 
veus per comunicar, informar, cele-
brar. Aquesta veu a Olesa sou vosal-
tres. Felicitats!
Club Olesa Patí

Resposta
Resposta a la carta del Sr. Joan Bar-
net publicada al 08640 del mes de 
setembre.
Benvolgut senyor Barnet: vostè critica 
la tasca realitzada per CiU tant pel 
que respecta a la del grup municipal 
d’Olesa de Montserrat actual com la 
del grup parlamentari de CiU al Par-
lament de Catalunya durant l’època 
del Tripartit i, per fer-ho, esmenta dos 
exemples concrets.
Pel que fa al primer, el que fa referèn-
cia a la subvenció que l’Ajuntament 
d’Olesa va perdre en no formular cor-
rectament la seva petició sol·licitant 
una quantitat superior a la màxima 
establerta, el grup municipal de CiU 
no va poder avisar abans de l’error 
senzillament perquè no en tenia co-
neixement. Vostè potser no ho sap, 
però l’equip de govern del Bloc-EUiA 
no informa pas als grups de l’oposició 
de tot el que fa, més aviat es limita a 
donar compte, exclusivament, d’allò 
que està obligat i poca cosa més. No-
saltres en vàrem tenir coneixement 



06 08640

Correu (cont.)
un cop va sortir publicat en el DOGC 
i, aleshores, en vàrem informar. De 
tota manera, suposo que convindrà 
amb nosaltres que qui té l’obligació 
de llegir-se bé les bases d’una convo-
catòria en primera instància és l’equip 
de govern i el seu personal directiu i 
que, difícilment, podem revisar una 
cosa de la qual ni tant sols se’ns ha 
informat. També és cert que tampoc 
estan obligats a fer-ho.
Pel que fa al segon, l’herència del 
Tripartit, li recomano la lectura de 
l’informe elaborat per la Sindicatura 
de Comptes, que pot trobar a l’enllaç 
següent: http://www.sindicatura.org/
reportssearcher/download/01_13_
ca_no_acc.pdf  on, per si no creu la 
versió del Regidor Paloma, pot analit-
zar vostè mateix les conclusions a les 
quals arriba l’esmentada institució. Li 
recordem que quan un grup o grups 
polítics disposen de majoria absolu-
ta (que va ser el cas del Tripartit en 
les dues legislatures en què varen 
governar) poden realitzar la seva 
gestió sense cap entrebanc per part 
de l’oposició. En aquella època CiU va 
votar en contra de les propostes que 
no trobava correctes i va denunciar el 
seu desacord en la forma que s’esta-
ven fent les coses, però l’aritmètica 
era la que era. 
CiU sempre ha estat una força política 
dialogant i amb ganes de col·laborar 
amb la resta de forces polítiques per 
ajudar a tirar endavant ajuntaments o 
la pròpia Generalitat. Però per tal que 

això sigui possible, els altres també 
ho han de voler, i és aquí on hi ha 
el problema. Quan el Bloc-EUiA era 
a l’oposició, mai va voler col·laborar 
amb els diferents equips de govern, 
va fer una oposició ferotge i destruc-
tiva, fins i tot amb atacs i denúncies 
a nivell personal; ara que governa 
menysté la resta de grups municipals 
de l’oposició. Aquesta és la realitat, i 
no una altra. 
Grup Municipal de CiU d’Olesa

Octogenaris
En el passat aplec de Sant Salvador de 
l’1 de setembre, varem constatar que 
en Miquel Guillamón i el que subscriu, 
amb 85 anys, érem les persones de 
més edat assistents a l’aplec, vam 
rebre moltes felicitacions i mostres 
de simpatia per part de molta gent, i 
que agraïm sincerament. Hem de dir, 
però, que el mèrit no és tot nostre. Ho 
és principalment de qui, en el seu dia, 
ens van fer ben prenyats i ben parits, 
i a aquells que, per sempre, tenim en 
record. Nosaltres, després, sols hem 
anat aguantant i resistint els esdeve-
niments i embats de la vida que ens 
ha tocat viure en el decurs d’aquests 
85 anys, que no han sigut pocs!
També aquest any, amb els més grans, 
hi havia el més menut: el nen Pol Pa-
rent Gómez que, amb pocs mesos és, 
possiblement, el més jovenet que ha 
estat mai en un aplec de Sant Salva-
dor. I que molts com ell han de ser el 
nostre relleu. Mentrestant, aquí ens 

trobem: esperant tornar a ser a l’aplec 
de l’any que ve. Oi, Miquel?
Benet Font

Civisme
Resposta al Sr. RG: vostè, deu pas-
sejar per uns altres carrers, no pels 
de Creu Real i Santa Oliva, ja que, en 
aquests, encara hi tenim la sort que 
hi visquin persones antigues que cada 
dia escombren el carrer. O sigui, que 
de deixalles, res de res. Les seves pa-
raules fereixen la dignitat d’aquestes 
veïnes que segueixen fent el que era 
comú abans, no com els habitants de 
blocs de pisos, que es barallen per 
veure qui escombrarà l’escala.
Quant al sofre, no sé què te en comú 
amb el “Zotal”, com que no sóc quí-
mic, no sé el nom científic d’aquest 
producte, ja que en el Diccionari de 
la Llengua Catalana no hi està anotat 
com a tal.
Jo no en poso, de sofre, però em 
sembla bé que algun veí protegeixi 
la seva façana amb un material des-
infectant. Això és el sofre que tota la 
vida ha servit per desinfectar els ceps, 
després de la primera brotada. Quan 
surtin a passejar amb el gos, passin 
pel mig del carrer, així no embrutaran 
les façanes.
Quant al Sr. Olmo Garcia, possible-
ment tingui raó, el tema cruent de 
les parets pixades, em va fer perdre 
potser la virtut de garbellar el meu 
emprenyament. Com a president de 
l’Associació Animalistes d’Olesa, li 
demano excuses. Encara estic em-
prenyat.
J.M.S.A.

Tot canvia
Fa uns quants dies, vaig trobar una 
joveneta que anava amb l’esparde-
nya deslligada; jo, pensant que po-
dria caure, vaig avisar-la i ella, molt 
despectivament, va contestar-me: 
“Ja ho sé!”, “Gràcies” va ser la meva 
resposta, pensant que li ampliava el 
seu vocabulari. En arribar a casa vaig 
creure que m’haig d’actualitzar. Ara no 
deu ser moda contestar bé, la paraula 
“gràcies” no existeix. M’equivoco o bé 
sóc del “plan 50”?
Maria Mercè Boada

Nou president
L’assemblea de l’executiva local d’Es-
querra Republicana ha escollit com 
a nou president en Martí Fortuny i 
Planas, mentre que la resta de l’exe-
cutiva va quedar ratificada. L’àrea de 
Política Municipal està a càrrec de Mi-
reia Monfort; la Secretaria General, 

de Meilo Izquierdo; la Tresoreria, de 
Jordi Moreso, i la Imatge i Comunica-
ció, d’Íngrid Llobet.

Agressió a un menor
El passat 23 de setembre i a quarts 
de vuit del vespre, el meu fill de 15 
anys era amb una amiga, asseguts a la 
plaça davant de l’església xerrant tan 
tranquils, quan de sobte s’hi van pre-
sentar quatre nois que, en qüestió de 
segons i sense que pogués reaccionar, 
el van agredir a la cara i part superior 
del cos amb una patada i diversos cops 
de puny. Tan bon punt van acabar, van 
marxar tal com havien vingut.
El meu fill ha hagut de rebre assistèn-
cia hospitalària en dos hospitals de 
la zona, un per urgències i l’altre per 
seguiments de diversos especialistes 
degut a la pallissa rebuda. Tot i que 
això no li deixarà cap tipus de seqüe-
les, tant ell com l’amiga i les corres-L'Aplec de Sant Salvador, aglutina generacions  Foto: BF

Martí Fortuny, nou president d'ERC a Olesa
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ponents famílies, sí patim i de manera 
important les seqüeles psicològiques 
que deixa un acte com aquest. 
He presentat aquest escrit, per dues 
raons: la primera és per a què tothom 
sàpiga el que està passant a Olesa un 
dia qualsevol, al centre urbà i a plena 
llum del dia; dels 4 “individus” que s’hi 
van presentar, només un en va ser 
l’agressor material dels fets, els altres 
tres, suposadament, devien acompa-
nyar per assistir-hi si era necessari i 
gaudir de “l’espectacle” (cosa que els 
fa tant culpables com el que més). 
“L’espectacle” realment és aterrador 
i que, personatges com aquests, es 
moguin lliurament pel poble, és una 
preocupació urgent a solucionar, no 
sé com. Hem de recordar que, durant 
els últims anys i en festes organitza-
des per al poble, gent com aquesta 
han provocat la visita d’antidisturbis 
dels Mossos d’Esquadra en diverses 
ocasions.
L’altre raó és per deixar constància 
també del civisme que es respira pels 
nostres carrers. El meu fill va baixar 
de l’església fins a la plaça de les Fonts 
a esperar que un familiar el recollís i 
el portés a urgències, i durant l’estona 
d’espera i amb la cara i la roba ple-
na de sang, cap de les persones que 
transitava en aquell moment per allà 
va moure ni un dit per preguntar-li 
simplement si necessitava ajuda o què 
li havia passat, i van ser unes quantes. 
Això sí, mirar-lo sí que el miraven!
Aquesta és la societat que volem per 
a nosaltres i els nostres fills? Això és 
el que demostrem quan eduquem els 
nostres fills en el civisme, la caritat i 
la generositat? M’anima a pensar que 
realment no tots som així; gràcies a 
tots aquells que s’han preocupat per 
nosaltres.
Montse Riera

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va el dret de publicar-les i resumir-les 
si és necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edici-
ons. 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

Guaita

08640

Foto: BDA

Una lectora olesana ens va fer arribar aquesta foto amb el següent comentari: “Em sorgeixen dubtes en veure 
coses com la de la foto. Aquest terreny abans tenia un propietari particular i el tenia com a hort, net, arreglat i 
lliure de brutícia. Des de fa uns anys, el propietari “responsable” n’és l’Ajuntament; aquest terreny està catalogat 
com a zona verda, com a zona de gaudir per als veïns del poble, però en realitat és un abocador d’escombraries 
durant les 24 hores. Hi han hagut incendis, restes d’aliments i el que més abunda són els excrements de gossos 
amb amos porcs. A qui correspongui, quan se’n faran responsables?
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L’agenda de l'octubre
Fins el diumenge 6
Il·lustracions de Jan Serra. A la Casa de Cultura. 
Organització: regidoria de cultura.

Fins el diumenge 13
Exposicions “Miquel Martí i Pol, el poeta i el poble” i 
“Pompeu Fabra, el científic de la llengua”. A la Casa 
de Cultura. Organització: CAL Olesa.

Divendres 25
Inauguració de l’exposició Pintors d’Olesa. A la Casa 
de Cultura. Fins el 8 de desembre. Organització: 
Escola d’Arts i Oficis. 

Dissabte 5
8ª mostra de Teatre Jove Butaka. Showcases, a les 
10 h, al teatre El Casal; Espriu són sis, a les 13 h, al 
teatre La Passió; a les 16, 16.20 i 16.40 h, miniteatre: 
Síndria o meló, al teatre El Casal; a les 17 h, The friki 
Shakespeare’s show, al teatre El Casal; a les 18.30 
h, Cabaret elegance, a la plaça de l’Oli; a les 20 h, 
Hotot, al teatre La Passió; a les 23 h, En tu mente, 
al teatre El Casal. Organització: Butaka.

Cloenda i lliurament de premis del segon concurs de 
fotografia. A les 19 h, a la Fundació Agrícola Olesana. 
Organització: Ariadna.

Diumenge 6
Fira “Comerç 2013”. Durant tot el dia, a la plaça 
Catalunya. Organització: Associació de comerciants 
i botiguers d’Olesa.

Taller de danses d’arreu del món. A les 18 h, a la 
plaça Nova. Organització: Danses Olesa.

Caminada matinal senderista: Montserratina. Sortida 
del local de la UEC (c. Vall d’Aran, s/n). A les 8 h. 
Organització: UEC Olesa.

29è concurs de teatre vila d’Olesa: L’home dels 
coixins, amb el grup La Trapa, de Barcelona. No 
recomanada per a menors de 18 anys. A les 18 h, 
a l’UEC Olesa.

Dilluns 7
Parlem amb Albert Sánchez Piñol, autor de Victus. 
A les 20 h, a la Biblioteca. Organització: CAL Olesa 
i Biblioteca.

Dimarts 8
Projecció del documental Miquel Martí i Pol, el com-
promís amb la vida. A les 20 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: CAL Olesa.

Dimecres 9
2n dictat català d’Olesa de Montserrat. A les 20 h, 
a la Casa de Cultura. Organització: Servei Local 
de Català. Col·laboració: CAL Olesa i regidoria de 
cultura.

Xerrada: “Savia de soja i els beneficis de les pro-
teïnes vegetals”, a càrrec d’un professional de la 
nutrició de Danone. A les 18 h, a la Biblioteca. Or-
ganització: Assocsolà.

Dijous 10
Recital poètic: “Miquel Martí i Pol”. A les 20 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: CAL Olesa.

Divendres 11
Hora del conte: Els contes de la Ç, amb la Montse 
Nomen. A les 18 h, a la Biblioteca. Organització: 
CAL Olesa.

Concert de jazz amb la Big Bom Band. A les 22 h, 
al teatre La Passió.

Dissabte 12
Cercavila i mostra de cultura popular. Sortida del 
parc de l’Estatut. Recorregut: rambla de Catalunya, 
plaça de l’Oli, c. Anselm Clavé, plaça de les Fonts, c. 
Salvador Casas i plaça Fèlix Figueras i Aragay. Sar-
danes amb la Cobla Vila d’Olesa. De 17.30 a 20.30 
h. Organització: CAL Olesa. Col·laboració: entitats 
de cultura popular, Ajuntament d’Olesa i Comunitat 
Minera Olesana.

Sopar i festa del Correllengua 2013. En el transcurs 
del sopar es farà
entrega dels premis del 2n dictat català, i es donarà 
lectura al manifest del Correllengua 2013. A les 22 
h, a la UEC Olesa. Organització: CAL Olesa amb la 
col·laboració de la UEC.

Paella popular al barri del Poble Sec. A les 12 h. 
Organització: AA.VV. Poble Sec.

Diumenge 13
Xocolatada i tallers de cultura popular. A les 17 h, 
a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
CAL Olesa.

29è concurs de teatre vila d’Olesa: Ménage a trois, 
amb el grup Filagarsa del Foment, de Molins de Rei. 
No recomanada per a menors de 18 anys. A les 18 
h, a la UEC Olesa.

Dimecres 16
Bola de drac, la sèrie de la teva vida! Parlem amb 
Marc Zanni i Joan Sanz, les veus de Son Goku i Ve-
geta. A les 19 h, a la Biblioteca.

A partir d’aquest dimecres, tots els dimecres no 
festius, Projecte “Xerrem”: grups de conversa en 
català. De 19.30 a 21 h, a la Biblioteca. Organització: 
CAL Olesa i Biblioteca.

Dijous 17
Hora del conte: Els avis expliquen contes. A les 18 
h, a la Biblioteca. Places limitades, cal inscripció 
prèvia.

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

Club de lectura general. Comentem Cometas en el 
cielo, de Khaled Hosseini. A les 18.30 h, a la Bibli-
oteca.

Club del còmic. A les 19 h, a la Biblioteca.

Sortida al Mercat Municipal per donar informació 
en la commemoració del Dia internacional contra el 
càncer de mama. Organització: Ariadna.

Conferència: “Escalada clàssica a les agulles del 
Petintó d’Olesa i voltants”, a càrrec dels sabade-
llencs Òscar i Albert Masó. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Centre Muntanyenc i de 
Recerques Olesà.

Xerrada: “La primavera àrab”. A les 19 h, a la Casa 
de Cultura. Organització: Regidoria de Solidaritat i 
Cooperació.

Dissabte 19
Actuació de “Les veus d’Ariadna”. A les 12 h, a la 
plaça Catalunya. Des de l’entitat, es demana que els 
veïns posin un llaç rosa a les finestres i balcons (si 
no en teniu, passeu per l’associació els dimecres de 
17 a 20 hores i us el donaran).

10è festival “Lluitant es pot vèncer”. A les 18.30 h, 
al teatre La Passió. Organització: Ariadna.

Diumenge 20
Teatre familiar: Sense solta, a càrrec de Teatre Mòbil. 
A les 17.30 h, al teatre La Passió. Organització: La 
Xarxa Olesa.

29è concurs de teatre vila d’Olesa: “L’efecte dels 
rajos gamma sobre les margarides”, amb el Grup So-
tacabina de Barcelona. A les 18 h, a la UEC Olesa.

Dimecres 23
Presentació del llibre Qwerty, de l’autora Aguas 
Rodríguez Prieto. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dijous 24
Hora del conte especial. Per celebrar el Dia de la 
Biblioteca, i amb els diners recollits a través del 
Teaming, Un lleó a la biblioteca, amb Sandra Rossi. 
A les 18 h, a la Biblioteca.

Divendres 25
Presentació del llibre Metges, cirurgians i apotecaris 
d’Olesa de Montserrat, d’Àngel Manuel Hernández 
Cardona, premi de recerca 2007. A les 19 h, a la 
Biblioteca.

Conferència amb la psicòloga Noemí Cerulla. A les 
18 h, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

Xerrada sobre plantes medicinals. Quines plantes 
en ajuden a millorar la salut, on les podem trobar, 
com es preparen. Plantes comestibles i cosmèti-
ques, a càrrec de la química i farmacèutica Silvia 
Ysamat Alarcón. A les 18 h, al Casal Cívic Olesa 
(Sant Bernat).

Lectura i repartiment de premis del 19è concurs de 
poesia. A les 18 h, a la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Voluntaris d’Olesa.

Conferència amb la psicòloga Noemí Cerulla. A les 
18 h, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: 
Ariadna.

Club de Lectura General: El caçador d’estels, de 
Khaled Hosseini. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 26
Homenatge a la vellesa, Primera trobada de corals 
olesanes. A les 17.30 h, al teatre La Passió. Orga-
nització: Ajuntament. Col·laboració: Associació de 
Voluntaris d’Olesa.

Diumenge 27
Festa de la Gent Gran de l’Associació de Veïns de Les 
Planes. A les 13 h, al local de l’AA. VV. Les Planes. 

Cinema infantil: L’origen dels guardians. A les 17 h, 
al teatre El Casal. Organització: associació El Casal 
Cultural d’Olesa.

29è concurs de teatre vila d’Olesa: Lluny de nuuk, 
amb el grup Casal Corpus, de Barcelona. A les 18 
h, a la UEC Olesa.

Cinema d’autor: El gran Gatsby. A les 19 h, al teatre 
El Casal. Organització: associació El Casal Cultural 
d’Olesa.

Dimecres 30
Sortida al teatre Tívoli a veure l’espectacle musical 
Sonrisas y lágrimas. A les 19 h. Organització: As-
sociació Voluntaris d’Olesa.

Dijous 31
Festa de la castanyada. Organització: Ajuntament.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable 
d’alteracions dels programes o de canvis d’última hora.
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Esport olesà
Bona temporada
Finalitzada la UCI Mountain Bike World 
Cup, l’olesà Dani Algarra va terminar 
a la novena posició. Per ell, va ser tot 
un èxit ja que va competir a la meitat 
de les proves del certamen que es va 
disputar a Àustria.

Nou curs
El Club de Patinatge Olesa arrenca un 
nou curs amb 11 noves incorporaci-
ons a la categoria iniciació. Durant la 
primera setmana de setembre, tots 
els grups del CPA Olesa, excepte el 
d’adults, van tornar als entrenaments 
de patinatge. Aquest any, s’han incor-
porat al club 11 futures patinadores 
als grups d’iniciació E i D. Aquest curs 
compten amb quatre grups d’iniciació i 
un grup de Solo Dance. A més, a partir 
de novembre, el CPA Olesa disposarà 
també d’un grup a categories. 
Enguany hi ha tres entrenadors: Cris-
tina Castro, David Gil, Isabel Repullo i 
tres auxiliars: Júlia Quer, Judith Cas-
cante i Annabel Medina. Cal destacar 
que una de les entrenadores, Isabel 
Repullo, participarà el proper mes de 
novembre al Mundial de Patinatge 
Artístic a Taiwan.
Entre les actuacions destacades per 
aquest mes d’octubre cal remarcar 
que el primer cap de setmana, Maria 
Cantarell i Paula Panicello s’examina-
ran del nivell d’iniciació A en la moda-
litat lliure, Laura Asensio del certificat 
de figures obligatòries i Paula Rosa 
i Ainoha Angel del certificat de Solo 
Dance. El següent cap de setmana se 
celebrarà la final del Campionat d’In-
terclubs on vuit patinadores represen-
taran el club en els nivells d’iniciació 
C, B, A i certificat.

L’activitat del grup d’adults, o de lleu-
re, és els dilluns de 21.30 a 22.30 a la 
pista annexa al pavelló Salvador Bo-
ada. Aquest grup encara disposa de 
places lliures, de manera que si tens 
més de 16 anys i vols aprendre a pa-
tinar per divertir-te, només cal que ho 
provis. Si necessites més informació, 
truca al 672 472 262 o bé escriu-nos 
a: patinatge.olesa@gmail.com.

Enhorabona
L’olesà Feliciano García Bautista va 
participar de la tercera cursa de la 
Playa La Mora (Altafulla) i va quedar 
sisè amb un temps de 17’ 40’’. I el 
passat diumenge 29 de setembre dos 
triatletes d’Olesa van participar a la 
triatló Olímpica de Gavà, on van nedar 
750 m (menys del normal per l’estat 
de la mar), 38 km amb la bicicleta 
de carretera i 10 km pel passeig de 
Gavà. Hi van participar més de 2.000 
triatletes, 800 en la disciplina olím-
pica. Feliciano García va acabar 50è 
amb un temps d’1 hora i 50 minuts i 
Victor Diaz a la 228a posició amb un 
temps d’1 hora i 59 minuts.

Futbol femení
La EFO’ 87 Olesa (femení) busca noies 
a qui els agradi el futbol i el puguin 
gaudir. Ves a provar-ho. Els telèfons 
són: 669 848 308 i 630 328 967.

Olesa Patí
A finals del mes de setembre, el club 
Hoquei Patins Olesa ha començat 
totes les competicions oficials dels 
onze equips que presenta aquesta 
temporada, el mateix número que 
l’any passat però amb alguns canvis. 
Aquesta temporada s’ha retirat l’equip 

femení que teníem a Primera Catalana 
i apostem per un reforçat equip sènior 
femení que continua a la màxima ca-
tegoria catalana, el Nacional. A canvi, 
s’ha presentat un equip femení en la 
categoria SUB-16, que donarà molt 
de joc i els bases, com cada any, des 
de Mini-Fem i pre-iniciació fins a ju-
venils, i l’equip sènior masculí, també 
reforçat, al qual ha tocat un grup en 
Segona Catalana que els obligarà a 
fer molts quilòmetres, amb despla-
çaments que tocaran fronteres i una 
visita a Saragossa.
Les que han arrancat primeres en 
competicions són les noies de Nacio-
nal, que competeixen des de el passat 
dia 15 de setembre a la Copa Penedès 

contra equips d’OK Lliga, i s’ha de dir 
que han fet un molt bon paper per-
què s’han classificat segones de grup 
i passen a la final, que es celebra el 
28-29 de setembre a Calafell. Molta 
sort!

Trofeu Joan Gil
Amb una excel·lent participació, el 
passat diumenge 22 de setembre va 
finalitzar la 5a lliga local Trofeu Joan 
Gil, que ha tingut la participació de 
32 esportistes; fins l’última jornada 
no s’havia decidit la majoria dels gua-
nyadors a les diferents categories, fet 
que indica el nivell de competitivitat 
d’aquesta edició. 
A l’apartat esportiu i amb un bon 

L'esport olesà segueix en forma  Foto: FGB

Els arquers del Tir amb Arc Olesa segueixen acumulant medalles  Foto: JLA
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Esport olesà
dia per a la pràctica esportiva, cal 
destacar l’arc recorbat sènior, ja que 
fins la darrera jornada no havia sortit 
el guanyador: el triomf de Salvador 
Adrian, qui suma 2.581 punts al llarg 
de la lliga. El segon classificat és Ser-
gio Llamas, amb 2.355, i el tercer lloc 
és per al Pasqual Aguilar, amb 2.278 
punts. En veterans, J. Siguero va ser 
el guanyador amb 2.072 punts. En 
cadet femení, Adriana Pla, amb els 
566 punts d’aquesta jornada, acon-
segueix la seva millor marca de la 
temporada. En masculí, la victòria ha 
estat per Carlos Alcàzar amb 2.833 i 
la segona posició per a Jaume Abayà, 
amb 2.730 punts. En categoria infantil, 
Aitor Bautista suma 2.158 punts a la 
lliga i és el guanyador. En promoció 
30 metres, Joan Miquel Graell és el 
guanyador amb 1.452 punts i Juan 
Jiménez és segon amb 1.438 punts. 
En alevins 30/18 metres victòria per 
a Marc Teruel amb 1.482 punts; se-
gon, Arnau Granero amb 946 i tercer, 
Miquel Graell. En aleví 18 metres, la 
femenina Ingrid Aguilar va ser la gua-
nyadora i, en masculí, Bran Rodríguez. 
Pel que fa a la categoria benjamí fe-
mení, cal destacar les millors marques 
personals de l’any aconseguides per 
Clara Soberbio i Aina Pla, les quals, 
amb 324 i 315 punts respectivament, 
acaben sent les millors. En masculí, 
Roc Rubio va ser el guanyador amb 
1.314 punts, seguit de Raül Crespo, 
amb 1.175 punts, i de Joan Molina. 
En arc Compost Sènior, Basili Garcia 
va ser el guanyador de la lliga amb 
2.187 punts, i a la categoria cadet, 
Aitor Martínez fa el propi amb 2.242 
punts. En arc longbow, Pedro Molina 
va ser el guanyador i el segon va ser 
Carlos Pla, amb 396 punts.

Per acabar, a la ciutat de Lleida, dis-
putat l’últim cap de setmana de se-
tembre, a la categoria cadet, Adriana 
Pla suma 1.170 punts i Jaume Abayà 
1.142 punts. Cal destacar en benjamí 
Clara Soberbio, que va aconseguir 329 
punts, la seva millor marca personal 
de la temporada, i Aina Pla, que va 
sumar 304 punts; totes dues, en la 
distància de 12 metres.

Futbol
La passada temporada 2012/2013, 
els nostres pre-benjamins van gua-
nyar les dues lligues a les quals es van 
enfrontar. Al mes de juny, els matei-
xos petits, després de passar totes les 
eliminatòries, van arribar a la final de 

la Copa Catalunya de Futbol Sala: es 
van enfrontar al Premià i van guanyar 
5 - 2 en un partit molt emocionant 
celebrat a Vilanova i la Geltrú. Els 
papis d’aquests petits volem felicitar 
l’entrenador Albert, el delegat Jose i 
els nostres petits pels bons moments 
que ens han fet passar. Moltes gràcies 
Didac, Martí, Oriol, Alex, Raúl, Eric, 
Jordi, Blai i Toni.
Els pares i mares del pre-benjamin 
A

Homenatge
Per aquesta edició, la tradicional 
i popular marxa “cicloturista” La 
Montserratina farà un homenatge a 
Miquel Poblet, el que fou el gran mite 

del ciclisme català dels anys quaranta 
i cinquanta.
La Montserratina tindrà lloc el 27 
d’octubre i, a partir d’ara, el lloc de 
sortida serà rotatiu des de les ca-
pitals de comarca que limiten amb 
Montserrat: Igualada, Manresa i 
Martorell. En aquest 2013, la sortida 
serà des d’Igualada, així, els més ve-
terans podran accedir-hi des de Can 
Massana i viure l’homenatge a Miquel 
Poblet.
La Diada Montserratina, la gran festa 
del ciclisme català, comptarà amb la 
presència del saxofonista Pep Poblet, 
que tocarà el virolai al Monestir en el 
moment de fer l’homenatge a Miquel 
Poblet. La trobada des de Igualada 
finalitzarà amb un dinar de germanor 
a la capital de l’Anoia. Les inscripcions 
es limiten a un màxim de 1.000 parti-
cipants. Més informació i inscripcions 
a www.lamontserratina.cat

Solo Dance
El passat 3 de juliol es va celebrar a 
Sevilla el Primer Campionat Internaci-
onal de Solo Dance. El grup format per 
patinadores olesanes es va traslladar 
cap allà a viure una gran experiència. 
Van ser en un campus amb la Sole 
Martínez, campiona mundial d’aquesta 
modalitat, qui, des del principi, s’exi-
geix molt d’esforç i molta disciplina, 
però no està gens promocionada. Van 
fer molt bona feina i això es va veure 
reflectit en els resultats del trofeu que 
es va organitzar posteriorment al ma-
teix pavelló, el qual va ser dirigit pel 
club Patin Loreto. Moltes felicitats a 
Cris, Laia, Sara, Mireia, Tània, Eva, 
Paula i Ainhoa.

Les patinadores olesanes de Solo Dance, a Sevilla  Foto: PE
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Empreses i serveis
Llibre
Encara hi ha exemplars de Co-
ses d’Olesa d’anys enrere a les 
llibreries Núria i Literator. Podeu 
saber com es va construir el carrer 
Indústria, el Vaixell Vapor Olesa, 
quan va arribar l’enllumenat pú-
blic de gas natural, quan va arribar 
l’electricitat, quan va ser embargat 
l’Ajuntament, quan es va construir 
la plaça del mercat i moltes més 
coses de la nostra vila. Pensant ser 
un olesà/na més informat?

Tu també has nascut 
l’any 53?
El dia 10 de novembre fem una fes-
ta i dinar per celebra-ho. Apunta-
t’hi, ens ho passarem molt bé. A 
les 12 hores, missa a la parròquia 
de Santa Maria i a les 13.30 hores, 
dinar al restaurant El Centre amb 
festa, sorpreses, música i ball. El 
preu són 47 € per persona (podeu 
venir amb la parella). Per realitzar 
inscripcions i el pagament: BBVA 
(plaça de la Sardana o qualsevol 
oficina), número de compte 0182 
8191 75 0201630302. Des del cai-
xer automàtic, en efectiu o Visa, o 
per transferència. Sobretot, poseu 
el vostre nom i demaneu imprimir 
el comprovant per portar-lo el dia 
del dinar. T’hi esperem!
Nascuts al 53

Dóna la cara per la teva 
esquena!
Escola d’esquena ITH: percepció 
i control del propi cos. Ofereixen 
diverses tècniques terapèutiques 
adaptades per solucionar els teus 
problemes de mal d’esquena, oste-

oporosi, incontinències urinàries, 
problemes d’angoixa i ansietat. 
Pilates, ioga i Txikung terapèuti-
ca, reeducació de la postura i el 
moviment, abdominals hipopres-
sius, Feldenkrais i meditació. A 
ITH ofereixen grups reduïts de 
matí/ migdia i tarda/vespre amb 
resultats excel·lents a càrrec 
de professionals sanitaris amb 
titulacions oficials! Apropa-t’hi i 
t’informaran sense compromís. 
Plaça Catalunya, 24, 1r 3a, tel.: 
633 820 119.

Per a la gent
L’Associació de Veïns del Casc 
Antic d’Olesa informa que donarà 
atenció al públic cada dimarts de 
17.30 a 19.00 hores (a la 1ª plan-
ta de “Cal Rapissa”, carrer Ample, 
25). Per qualsevol dubte, sugge-
riment o problema que els veïns 
vulguin plantejar i que ells puguin 
ajudar a esclarir.
Per altra banda, l’Associació de 
Voluntaris d’Olesa realitzarà, cada 
primer dijous de mes i a partir de 
les 17.30 hores, una presa de 
constants vitals (tensió arterial), 
control de pes i determinació de 
glucèmia a la gent gran del barri 
que es vulgui apropar al local de 
l’Associació de Veïns del Casc Antic 
(1ª planta de Cal Rapissa, carrer 
Ample, 25).

Dictat
El dimecres dia 9 d’octubre, a les 
vuit del vespre, en el marc del 
Correllengua, el Servei Local de 
Català convoca el 2n Dictat Ca-
talà d’Olesa. El Dictat Català és 

una activitat lúdica i participati-
va, adreçada a la població adulta, 
que té com a objectiu fomentar 
l’ús de la llengua. Hi haurà premis 
als millors dictats, que es lliuraran 
en el sopar del Correllengua el dia 
12 d’octubre, després que des del 
Servei Local se n’hagi fet la cor-
recció. També hi haurà premis a 
la participació el mateix dia del 
Dictat. Les inscripcions, que són 
gratuïtes, s’han de fer 20 minuts 
abans de l’inici del Dictat a l’Audi-
tori de la Casa de Cultura.

Cartell 2014
El pintor català Perico Pastor serà 
l’autor del cartell de la temporada 
2014 de La Passió. Pastor, que ha 
exposat arreu del món, va il·lustrar 
el passat 2007 la versió intercon-
fessional de la Bíblia. El pintor 
català nascut a la Seu d’Urgell 
l’any 1953, serà l’autor del cartell 
de la propera temporada, fet que 
amplia l’important catàleg que 
l’entitat olesana ha reunit des de 
l’any 1987. 

Història i tradició
L’Arrel Acció Cultural aprof ita 
aquest espai per animar-vos a 
llegir el seu bloc (www.culturada
rrel.wordpress.com) on trobareu 
els articles de dues activitats en 
les quals, darrerament, L’Arrel ha 
format part:
Les arrels d’Olesa: la primera 
setmana del passat mes d’agost, 
amb motiu de les futures obres 
que està previst realitzar en 
el carrer Coscoll, l’Ajuntament 
d’Olesa va aprovar i organitzar 
una intervenció arqueològica di-
rigida per l’arqueòleg Oriol Achón 
per estudiar l’impacte que les es-
mentades obres podien tenir en el 
teixit arqueològic d’una zona tan 
especial i emblemàtica com és el 
nucli antic. 
Danses Olesa amb els balls d’en-
velat: el passat diumenge 15 de 
setembre, membres de Danses 
Olesa (L’Arrel Acció Cultural) van 
ser a la presentació del nou treball 
en forma de disc-llibret titulat Els 
balls d’envelat a Olesa. Primers 
de segle XX, obra de la Cobla Vila 
d’Olesa sota la direcció de Bernat 
Castillejo.
Per acabar, a la web de la Festa 
dels Miquelets (http://festadelsm

iquelets.blogspot.com.ar) podreu 
llegir la carta d’agraïment redac-
tada per la organització.

Tot un món de corti-
nes
Les cortines i estors aporten l’es-
til final d’elegància que exigeix la 
decoració d’un interior, fet que 
contribueix a crear un ambient en 
harmonia. Els tendals ens donen la 
protecció necessària per contribuir 
a la sensació de confort i calidesa, 
a l’hora que es converteixen en 
un element decoratiu que millo-
ren l’estètica exterior. En “Anna 
De-cor” s’ofereixen diverses al-
ternatives per a la protecció solar 
i decoració del nostre negoci, bo-
tiga, oficina, llar, etcètera. Si vols 
envoltar-te d’aquest nou estil, 
ves a conèixer la botiga, al carrer 
Anselm Clavé 144, de dilluns a dis-
sabte. El telèfon és el 937 781 200. 
El divendres 5 d’octubre, apropa-
t’hi a recollir el teu obsequi.

Formació per a empre-
nedors
A l’octubre continuen els cursos 
gratuïts per a persones empre-
nedores i pimes organitzats pel 
departament de Promoció Econò-
mica de l’Ajuntament d’Olesa, amb 
la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona. El calendari dels cur-
sos és el següent: “Estratègies i 
tècniques de comunicació. De la 
publicitat tradicional a les eines 
2.0” (8, 10 i 15 d’octubre de 9.30 
a 12.30 hores) i “Gestió adminis-
trativa, comptable i tributària a 
l’empresa: la pràctica” (22, 24, 
29, 31 d’octubre i 5 de novembre 
de 9.30 a 13.30 hores). Informació 
i inscripcions: c. Ample, 25, tel.: 
937 786 700, promocioeconomica
@olesam.cat. Les inscripcions es 
tancaran 24 hores abans d’iniciar 
l’acció formativa. Totes les for-
macions es duen a terme a Cal 
Rapissa. 
Així mateix, us informem de més 
cursos gratuïts que organitza el 
Consell Comarcal i que es rea-
litzen a diferents municipis del 
Baix Llobregat, entre els quals, 
Olesa. Per a més informació so-
bre aquests cursos dirigiu-vos al 
següent enllaç: http://empresa.e
lbaixllobregat.cat/formacio
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Classificats
Treball
Limpiezas Sierra: cristales, 
persianas, rótulos, viviendas, 
oficinas, comunidades, par-
kings. ¡Precios ajustados! Tel.: 
669 142 382, limpiezassierra@
gmail.com

Educaula, acadèmia de reforç 
i ampliació de primària, ESO, 
batxillerat i cicles formatius. 
Professors titulats i amb experi-
ència. Ens pots trobar al carrer 
Miquel Coll i Alentorn, 76 (Els 
Closos), tel.: 937 785 784. No 
deixis la formació del teu fill en 
mans de qualsevol!

Llicenciada en filologia catalana 
s’ofereix per a fer classes tant 
de reforç escolar de llengües a 
alumnes de primària i secun-
dària, com de llengua catalana 
a adults. Tel.: 618 593 373 
(Emma) [contesto WhatsApp].

Universitària s’ofereix per a fer 
de cangur a nens i nenes tant 
entre setmana com en festius. 
Preu a convenir. Tel.: 654 707 
318.

S’ofereix dona espanyola per a 
realitzar tot tipus de tasques de 
la llar. Horaris i preus a conve-
nir. Tel.: 93 742 7706.

Se ofrece matrimonio como 
internos con carnet B, para ta-
reas del hogar, chofer y cuidado 
de personas dependientes (con 
titulación). Tel.: 695 508 946, 
jcayeroj@hotmail.com

“Cuida’t i deixa’t cuidar” és el 
meu lema. Reflexologia, qui-
romassatge i reset per l’ATM 
(casos de bruxisme, etc.). Puc 
acudir a domicili. Tel.: 620 225 
935 (Yolanda).

Señora española de 40 años, 
seria y responsable se ofrece 
para las tareas del hogar, 
plancha, cocina, limpieza. Con 
experiencia y buenas referen-
cias. Tel.: 653 083 692.

Ofereixo classes de repàs per a 
primària, ESO i batxillerat (en 
especial matemàtiques i an-
glès). També de cangur. Tel.: 
636 533 456.

Se dan clases de inglés econó-
micas, todos los niveles, pre-
paración para PET, FCE, CAE, 
EOI y PAU. Contactar al tel.: 
672 077 409.

Chica de 19 años con experi-
encia se ofrece como canguro, 

a llevar y recoger a niños de 
la escuela, cuidado de la ali-
mentación e higiene y ofrezco 
ayuda con los deberes. Precio 
y horario a convenir. Tel.: 625 
285 791.

Empresa en la comarca del 
Bages, con nuevas oficinas en 
Santpedor, selecciona promo-
tor con fijo más comisiones 
y formación a cargo de la 
empresa. Edad entre 18 y 45, 
buena presencia, dinámico/a 
emprendedor/a y con disponi-
bilidad de horarios. Teléfono de 
contacto para entrevistas: 938 
761 480.

Busco una especialista en uñas 
de gel para trabajar en una pe-
luquería del centro de Olesa. 
Las especialistas, contactar a 
los teléfonos: 93 778 6392 o 
637 547 300.

Senyora amb títol d’auxiliar en 
geriatria s’ofereix a cuidar gent 
gran. Hores a convenir. Tel.: 93 
778 6591 (Núria).

Aprende inglés. Clases particu-
lares para todos los niveles y 
preparación para PAU, EOI, PET, 
FCE y CAE. Tel.: 610 346 499.

Alumne preuniversitari amb 
excel·lent expedient acadèmic 
de batxillerat s’ofereix per a 
donar classes de primària, ESO 
i batxillerat (tecnològic). Certi-
ficat de nivell avançat d’anglès. 
Tel.: 687 348 176.

Estudiant de batxillerat s’ofe-
reix a fer classes de repàs a 
estudiants de primària i ESO. 
Totes les assignatures, preus 
assequibles. Tel.: 617 628 005 
(Noèlia).

Estudiant de pedagogia amb 
experiència com a monitora de 
lleure s’ofereix de cangur i clas-
ses de reforç per a nens i nens 
d’educació infantil i primària. 
Els interessats, contacteu al 
tel.: 663 655 077 (Marta).

Chica joven se ofrece para 
pasear perros. Tel: 635 363 
512 (Carme).

Busco persona para intercam-
biar clases o conversación en 
castellano o catalán (yo) por 
alemán (tú), en Olesa o al-
rededores. Contactar al mail 
javier_jlm@hotmail.com

Senyora seria i responsable 
s’ofereix a fer de cangur i a 

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 Especi-
al s’ofereix a particulars per 
realitzar sessions adaptades 
a necessitats específ iques, 
estimulació, comunicació, as-
sessorament, etc. Tel.: 666 
716 379 (Alba).

Ingeniera técnica en química 
con experiencia en la en-
señanza se ofrece para dar 
clases particulares. Tel.: 626 
932 891.

My Spanish for your English. 
Free language exchange. I 
need to practice English. Do 
you need to practice Spanish? 
We can help each other. What 
do you think? It can be fun! 
Regards. Mi correo electrónico 
es mjesusglez72@hotmail.com 
(Maria Jesús).

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

Chica busca trabajo para los 
fines de semana, noches y fes-
tivos, para cuidar a 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).

Soy irlandés y me gustaría 
estudiar español. Busco a 
alguien para clases particu-
lares. Tengo un nivel muy 
bajo. Mi correo electrónico 
es gallaghero@hotmail.com 
(Owen).

Doy clases de guitarra parti-
culares, a muy buen precio, 
asequible para todo el mundo. 
Cualquier estilo y cualquier ni-
vel. Tel.: 625 090 065.

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

Automotor
Es lloga pàrking per a cotxe 
davant de Correos. Preu eco-
nòmic: 48 euros. Tel.: 652 579 
130.

Es ven plaça de pàrking al 
carrer Benet i Margarit (La 
Central). Preu: 9.600 € (nego-
ciables). Tel.: 673 859 199.

Es ven Volkswagen Polo 1.6 
Confort, 75 cv, 5 p, A/A, pneu-
màtics i bateria nous, 160.000 
km, totes les revisions passa-
des. Preu: 650 euros. Tel.: 618 
593 373 i 618 335 482.

Citroen C3 exclussive 1.6 16 
V 110 cv amb ESP en venda. 
Sempre en garatge, rodes no-
ves i ITV passada, 96.000 km, 
color verd i en perfecte estat. 
Preu: 5.000 €. Més informació, 
al tel.: 666 032 195.

Venc motocicleta Hyosung Cru-
ise, 125 cc i 13 cv de l’any 98 
amb 9 mil km, per mil euros. 
En perfecte estat i sempre en 
garatge. Tel.: 606 075 830 
(Toni).

Se venden dos plazas de par-
king en la calle Metge Carreras, 
para coche mediano, a 7.500 
euros cada una (negociables). 
Tel.: 937 780 360.

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

Es ven pàrking de 10,7 m2 al c. 
Jaume de Viver (zona La Cen-
tral). Preu: 13.500 €. Tel.: 667 
377 838.

Diversos
Es venen dues balances elec-
tròniques: una Dibal E-130 
colgante amb nou memòries, 
emissió de tiquet, negre 15 kg, 
i l’altre Magrinà, Mod. NI-10. 
Interessats, truqueu al tel.: 
937 781 799.

Es traspassa parada al Mercat 
Municipal, en plena activitat, 
amb clientela fidelitzada i amb 
tota la maquinària en perfecte 
estat de funcionament, per 
jubilació. Tel.: 616 266 232 
(Carles).

Compro frigoríf ico, que no 
tenga congelador (80 largo x 
60 ancho). Tel.: 626 802 742 o 
937 787 286.

Se vende baranda de seguri-
dad plegable para cama infan-

til, mochila porta bebés de la 
Play hasta 9 años, hamaca de 
baño para bebés “Baby”, sacos 
de dormir de 12 a 18 meses y 
otro de 6 a 12 meses, robot de 
cocina nuevo “Chicco”. Tel.: 659 
908 994.

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

Venc conjunt de golf, 2 pals 
Mitsushiba Performance PSD-
23, PSD-15, 4 pals nº P-S-8 
I 9 Tour Series, funda Mitsus-
hiba; prestatgeries modulars 
fetes a mida, lacades blanc, 
calaixos, armaris i prestatge-
ries. Ideal llibreria, habitació 
infantil, menjador, rebost, ga-
ratge. 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 jocs de sèrie, 
en 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 
projectes d’enginyeria i arqui-
tectura i legalitzacions. Tel. 699 
303 039 (Lidia).
 
Compro congelador (65 cm 
ancho por 80 cm alto), apertu-
ra superior. Tel.: 626 802 742, 
937 787 286.

Immobiliària
Local en alquiler en la calle 
Salvador Casas, 65, 60 metros 
más patio. Precio: 250 euros. 
Tel.: 697 713 295.

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

Es lloga local de 80 m2 al c. 
Benet Margarit, 23. Tel.: 687 
203 672.
 
Els anuncis d’aquesta sec-
ció 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 ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si 
es volen repetir, s’ha d’enviar 
una sol·licitud.
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Agustina Guillamón Casanovas (90), Amparo Redón Bertolín (57), Ana María Fabregat Campos (80), Ana María Flores López (58), Angel Martínez (50), 
Angela Lleonart Puig (81), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria Valero Molet (35), Antonina Macià Estany (90), Arsenio Fernández Alvarez (80), Azucena 
Domene Delgado (55), Baldomero Torres González (93), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (61),  Clara Fortuny (14), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (56), 
David Rodríguez Piedad (35), Dolores Bermúdez Vicente (81), Elsa López (22), Esperança Cadevall Esteve (83), Esteban Rodríguez Caparrós (66), Fernan-
do Ramírez Doblas (77), Florencia Guillén Clusas (89), Francisca Ramírez González (78), Gala Sales Alcobet (3), Genís Carbó (42), Gerard Plà Valldeperas, 
Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat (38), Ismael Sebastià Bayot (86), Jara González Requena (10), Jennifer Baez Passarge (20), Joaquín Parra 
Vicente (57), Jordi Daniel Jiménez Conde (24), Jorge Sala Calvera (66), José Gutiérrez Del Moral (90), José Pérez Morales (88), Josep Almasqué Gil (43), 
Josep Anton Domínguez (75), Josep Montoya Belmonte (85), Josep Pino Batista (66), Josep Solè Travè (87), Josep Vives Miralles (86), Júlia Fortuny (16), 
Kyra Torres Bagües (11), Laia Buch (14), Laia Montes Porta (17), Lucía García (9), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc Carbó Agut (9), Marcelo Fraile Minuto 
(45), María Angeles Ortiz Serrano (90), María Benedicta García Ballesteros (89), Maria dels Angels Ruiz Costa (78), Marta Xairó (29), Matías Fraile Avalos 
(18), Meritxell Montes Vicente (17), Meritxell Planas Aranda (38), Meritxell Vandranas Mata (29), Mía Vicente (42), Mireia Arévalo Poquet (35), Mireia Montes 
Almoguera (19), Nieves García Compte (77), Noe Vidal (35), Núria Aymarich Lavado (9), Oriol Maldonado Solà (15), Oscar Montes Vicente (7), Paula Pujol 
Fernández (18), Pere Figuera Ariño (93), Pere García Bertolín (83), Pilar Pérez Balsera (69), Ramón Pérez Artola (42), Rosa Guillamón Subirana, Santos Forn 
(47), Saturnino Estupiñá Freixas (78), Sònia Jobé Bosch (29), Teresa Mora Mora (82), Toni González Granel (42), Xavier Artiles Tejero (29), Yesika Ortiz 
Abenza, Yolanda López Bertrán (48).

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

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