
Entre princeses, dracs, roses i 
llibres, se celebra el dia de Sant 
Jordi. Es coneixen molt poques 
dades d’ell, i gairebé totes les seves 
notícies es basen en llegendes i 
tradicions que han passat de boca 
en boca al llarg dels segles. El que sí 
se sap és que va ser un soldat romà, 
nascut el segle III a La Capadocia 
(Turquia) i que va morir a principis 
del segle IV, probablement a la ciu-
tat de Lydda, l'actual Lod d'Israel. 

El dia de Sant Jordi, patró dels ena-
morats, és el dia en el qual tots o 
gairebé tots rebem una rosa o un 
llibre. En commemoració de Sant 
Jordi esperem que tots us animeu 
a comprar llibres i a gaudir de tot 
el que ens poden oferir unes bo-
nes línies escrites amb sensatesa 
i imaginació. Aquesta data també 
pot servir per recobrar l'hàbit de 
llegir llibres, quan altres mitjans de 
comunicació com ara la televisió o 
la Internet permeten una accessibi-
litat més prompta, però també més 
espontània i efímera, a la cultura i 
el saber. 

Cal dir que la coincidència del Dia 
del Llibre amb la festivitat de Sant 
Jordi no té res a  veure amb el 
sant. El Dia del Llibre va començar 
a celebrar-se el 7 d'octubre de 1926 
en commemoració del naixement 
de Miguel de Cervantes. La idea va 
ser de l'escriptor i editor valencià, 
establert a Barcelona, Vicent Cla-
vel Andrés que la va proposar a la 
Càmera Oficial del Llibre de Barce-
lona. El 1930 es va acordar canviar 
la data traslladant-la al 23 d'abril, 
dia de la mort de Cervantes. Cal dir 
que Miguel de Cervantes va estar 
molt ben relacionat amb Barcelona, 
ciutat a la qual va dedicar grans 
elogis en la seva obra “Don Quixot 
de la Mancha”. Es calcula que més 
de 80 països del món celebren el 
Dia del Llibre per aquesta data i cal 
recordar també que un 23 d'abril 
de 1981, moria un gran escriptor 
català com va ser Josep Pla i que el 
1616 ho faria el cèlebre dramaturg 
anglès William Shakespeare. 
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Bon Sant Jordi!

ESPECIAL SANT JORDI
A LES PÀGINES CENTRALS
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sigui física o jurídica.
Amb aquesta concessió, el Govern 
de la Generalitat atén la petició de 
l'Ajuntament d'Olesa i de les 254 per-
sones, entre les quals l'exconseller de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya 
per ERC, Joan Manuel Tresserras, l'es-
criptora Maruja Torres, l'historiador 
i membre d'honor de l'Acadèmia del 
Cinema Català, Romà Gubern i el crí-
tic Àlex Gorina, que van donar suport 
a la iniciativa municipal de demanar 
aquest guardó per a Macari Gómez i 
reconèixer la seva trajectòria com a 
cartellista.
La proposta de demanar la Creu de 
Sant Jordi per a Macari Gómez (MAC) 
va rebre el suport de tots els grups 
municipals amb representació al Ple de 
l'Ajuntament a excepció d'ERC, que es 
va abstenir. Amb aquesta iniciativa la 
corporació, en nom del poble d'Olesa, 
volia reconèixer la trajectòria d'un 
artista que, des dels anys 50, ha estat 
un dels grans exponents del cartell de 
cinema, amb una producció, tant naci-
onal com internacional, d'una qualitat 
excel·lent.

Fallo
A la passada edició de març, hem 
publicat una foto de La Passió d’Es-

parreguera, en comptes d’una de La 
Passió d’Olesa i al seu peu de foto 
corresponia al Consorci de Turisme del 
Baix Llobregat i no a LPO. Sentim molt 
aquesta errada i demanem disculpes 
a tots els col·laboradors de La Passió.

10 anys del “Voluntariat 
per la llengua”
El Servei de Català d’Olesa de Mont-
serrat ha posat en marxa la 10a edi-
ció del programa “Voluntariat per la 
llengua”. Aquest programa posa en 

L’informatiu

Farmàcies de torn diürn  -  abril 2014
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 

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

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

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

ABELEIRA Colon, 95 T. 93 778 70 79
ALAVEDRA Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
BARGALLÓ Lluis Puigjaner, 103 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86

LEY Alfons Sala, 41 T. 93 778 15 39
MATAS Argelines, 96 T. 93 778 10 36
VENDRANES Barcelona, 57 T. 93 778 40 48

Creu per al MAC
El cartellista cinematogràfic Macari 
Gómez, MAC, rep un dels màxims 
reconeixements que pot rebre una 
persona o una entitat per part de la 
Generalitat de Catalunya, en reconei-
xement a la qualitat i la versatilitat 
d'una obra de projecció internacional, 
vinculada al record de pel·lícules mí-
tiques en la història del cinema. Els 
seus cartells es caracteritzen per la 
creativitat, l'inconformisme i l'har-
monia. L'any 2013 va ser nomenat 
membre d'honor de l'Acadèmia del 
Cinema Català.
El Govern de la Generalitat ha acor-
dat concedir la Creu de Sant Jordi a 
27 persones i 15 entitats que s'han 
destacat pels serveis prestats a Cata-
lunya en la defensa de la seva identitat 
o, més generalment, en el pla cívic i 
cultural.
La Creu de Sant Jordi és un dels mà-
xims reconeixements que pot rebre 
una persona per part de la Generalitat 
de Catalunya. La distinció es va crear 
el 1981 amb la finalitat de distingir 
les persones naturals o jurídiques 
que, pels seus mèrits, hagin pres-
tat serveis destacats a Catalunya. 
Qualsevol ciutadà, grup de ciutadans 
o entitat pot demanar que s'atorgui 
aquest guardó a alguna persona, ja 

La “Creu” del Mac Foto: 08640

La Passió d’Olesa  Foto: LPO
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contacte persones catalanoparlants 
voluntàries que poden destinar una 
hora a la setmana a conversar en cata-
là (durant 10 setmanes) amb alumnes 
dels nivells orals dels cursos de català 
per a adults o amb persones que tenen 
un coneixement passiu de català i ne-
cessiten adquirir fluïdesa i seguretat. 
Aquesta és una de les edicions amb 

més participació, ja que compta amb 
28 parelles o grups lingüístics i 57 
persones en total. Durant la segona 
quinzena del mes de març, el Servei 
de Català ha fet les presentacions de 
les parelles, que acabaran les sessions 
de conversa al juny. 
Les persones aprenentes provenen 
majoritàriament dels cursos de català. 

El seu origen és ben divers: Catalu-
nya (Badalona, l’Hospitalet...), Estat 
espanyol (Andalusia, principalment), 
Amèrica Central i del Sud, Àfrica del 
Nord, Romania i els Estats Units.

Pintura Local 
El proper 28 d’abril a les 17 hores 
s’obre el termini per segellar les teles 
per participar al 44è Concurs de Pin-
tura Local que organitza anualment 
la Fundació  Escola Municipal d’Arts 
i Oficis.
Aquest concurs és el més antic que 
s’organitza des de l’Escola i té per 
objectiu no només promocionar els 
pintors locals, sinó també afavorir la 
producció artística que representa la 
nostra vila i el seu terme municipal. 
Fins ara, només el primer premi del 
Concurs de Pintura Local era adquirit 
pel patrocinador i exposat a la seva 
entitat, la Comunitat Minera Olesana. 
Enguany s’ha cregut que seria molt 
positiu per donar a conèixer els pintors 
locals que els altres premis també 
quedessin en mans dels patrocinadors 
i fossin exposats públicament. Per 
això, s’han buscat més patrocinadors i 
s’ha incrementat el nombre de premis 
respecte a l’any passat.
Aquesta és una de les novetats del 
concurs, però n’hi ha d’altres, com la 
renovació del jurat, el lliurament d’un 
certificat acreditatiu a tots els partici-
pants i la inclusió d’un premi especial 
Art Jove, per artistes fins a 30 anys.

Per a més informació, visiteu el web: 
www.artsioficis.cat o www.facebook.
com/artsioficisolesa, o bé, a l’Escola 
Municipal d’Arts i Oficis (tel.: 93 778 
1341).

Les Planes
A partir dels canvis de mobilitat duts a 
terme al barri de Les Planes, s’ha habi-
litat un espai al local de l'Associació de 
Veïns del barri perquè tot aquell qui ho 
desitgi pugui conèixer els canvis que 
hi ha hagut en la direcció dels carrers 
i quines són les afectacions que es 
poden produir.
L’exposició pública dels plànols estarà 
oberta fins al proper 20 d’abril. Du-
rant aquest període, tots els veïns del 
barri que ho desitgin, poden revisar 
les actuacions i fer les propostes i els 
suggeriments que considerin opor-
tuns, que es recolliran i s’analitzaran 
detalladament.
Un cop recollides i analitzades totes 
les aportacions veïnals, l’Ajuntament 
s’ha compromès a informar de la seva 
resolució en una reunió oberta a tots 
els veïns del barri.
La reunió de “retorn” de les propostes 
està previst que se celebri el proper 
8 de maig a les 20 hores, al local de 
l’AA.VV.
Els horaris d'obertura del local social 
de l'associació són els següents: di-
lluns, de 16 a 19 h i de 20 a 21.30 h; 
dimarts, de 19 a 22 hores; dimecres, 
de 20 a 21.30 h; dijous, de 19 a 22 h i 
divendres de 17 a 22.30 hores.

Gracias
Querido pueblo de Olesa de Mont-
serrat: 
Todos los voluntarios vicencianos que-
remos daros las gracias por vuestra 
solidaridad. Gracias al Ayuntamiento, 
gracias a los Servicios Sociales, gra-
cias a la Comunitat Minera Olesana, 
gracias a los particulares que nos 
ayudan con sus donativos, gracias a 
la asociación Xicra por su donativo y 
su cesta, gracias a todos los colegios 
que nos ayudan y gracias sobre todo 
al pueblo de Olesa, que mes a mes nos 
compran alimentos, según nuestras 
necesidades y nos ayudan a hacer un 
lote mucho mejor de lo que podríamos 
hacer con los alimentos que nos envían 
de la Comunidad Europea, a través de 
la Cruz Roja.
Cada vez recibimos menos alimentos, 
y cada vez hay más familias necesi-
tadas. Gracias de todo corazón: a las 
Hermanas Paulas, nuestras maestras 

y colaboradoras, gracias, muchas 
gracias. También agradecer a todos 
los supermercados de Olesa su cola-
boración y ayuda por dejarnos poner 
cada mes en sus instalaciones para 
recoger los alimentos.
Queremos decirle a Mercadona, abier-
to recientemente en el pueblo, que no 
nos ha entendido en nuestra petición 
de ponernos a recoger alimentos en 
sus instalaciones. Nosotros a ellos no 
les pedimos nada, sólo les pedimos 
permiso para recoger los alimentos 
que sus clientes compran para noso-
tros. Esperamos y deseamos que lo 
entiendan y nos digan que sí, como lo 
han hecho los demás supermercados.
Todo el voluntariado vicenciano por 
medio de su actual presidente Francis 
Garcia-Duran dan las GRACIAS, así, en 
mayúsculas, y lo hace de todo corazón 
y con todo su corazón. Sois únicos en 
vuestra solidaridad.
Francis

Correu

Quadre de Pere Bernadó Foto: EAO
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Lamentable
El pasado jueves 10 de abril, sobre las 
22:30 horas alguien con el desprecio 
mas absoluto a la vida, nos quitó a 
nuestro David. Se llamaba David, 
pero también podían haber sido Juan, 
María, José, Lourdes, etc., quienes en 
aquel fatídico momento del destino 
pasaran por aquel lugar. Deseamos 
que a esa “persona” le caiga encima 
todo el peso de la ley y haremos todo 
lo posible para que así sea.
Deseamos hacer llegar nuestro agra-
decimiento inmenso e infinito a las 
grandes personas y profesionales de 
la Policía Local de Abrera, Cabo 10039, 
Agentes 10074, 10069 y 10077, Am-
bulancia Unidad J-46, Policía Local de 
Olesa de Montserrat, Agentes 047, 
071, 078 y 096 y unidad de los Mossos 
d’Esquadra que intervino. A David de 
Pomfusa por el interés que tomó en la 
celeridad de todos los trámites que sin 
duda ayudó a que fuera más breve el 
tiempo de la pena del momento y a las 
funcionarias del Juzgado número 1 de 
Martorell por su solidaridad y atención 
para con los trámites necesarios.
Deseamos hacer llegar nuestro agra-
decimiento inmenso e infinito a los ciu-
dadanos de Olesa de Montserrat que 
demostraron en estos difíciles momen-
tos una solidaridad, un cariño y una 
amistad sin precedentes. Nos dieron 
ese necesitado calor arropándonos con 
su presencia y  ese afectuoso abrazo 
que demuestra que la buena gente 
abunda y están cuando se necesitan. 
No hay palabras para poder agradecer 
tanto apoyo.
Desde lo más profundo de nuestro 
corazón, a todos vosotros, gracias, 
gracias y gracias.
Familia de David Pardo Aljama

Les estadístiques darrere 
el Pla de Mobilitat
Els arguments que reforcen el canvi 
de direcció de la majoria de carrers de 
la urbanització de Les Planes i la de-
limitació de zones d'aparcament son:
- Per salvar vides.
- Perquè puguin circular camions de 
bombers.
- Per obligació del Pla de Mobilitat.
Com a resident a Les Planes de tota la 
vida (OTV), afirmo que mai he tingut 
noticia de morts per inconvenients de 
la circulació o per dificultat d'accés 
dels bombers al barri. I referent al Pla 
de Mobilitat, ara aquest, ens obliga, a 
molts veïns, a fer més voltes per arri-

bar a casa. Així doncs, sembla ser que 
l’únic que millorarà, serà la recaptació 
municipal per multes d'aparcament 
(que fins ara era massa baixa), el nú-
mero de guals que hauran de demanar 
els veïns i els kilòmetres recorreguts 
“per càpita” per arribar a casa.
Sense entrar en detalls ni discussions 
sobre les avantatges i desavantatges 
de viure al barri de Les Planes, voldria 
deixar constància de la meva demanda 
als conductors de vehicles d'emergèn-
cia: si us plau, quan hi hagi urgències 
a Les Planes, vagin recte!! ignorin les 
senyals, no sigui cas que arribin tard!!
Susana Peregrina

La mestra que volia anar 
a Tanzània
(dedicat a Montse N. 
mestra de P5)
- Hem arribat nens! Feu bondat...
Un cop iniciada l'excursió, vaig mirar 
enrere i....
-Pol? On ets? Comencem bé!
De cop i volta, ens vam trobar un 
enorme lleó que ens mirava fixament.
-Correu!
Però l’Edurne ja no hi era, possible-
ment ja era de camí a casa.
-Uf! Si continuem així...
Ja s'estava fent fosc i feia un parell 
d'hores que havíem acampat, però la 
Lara encara no havia tornat d'agafar 
la llenya per fer un foc (una mica es-
trany).
L'endemà vàrem reprendre la marxa.
-On és el David?
Es varen girar tots i van veure molt 
lluny a un elefant que estava fent una 
becaina.
-Nois! Sabeu? millor ens tornem. La 
sabana és molt perillosa. M'escolteu?
-Sí- va dir el Guillem, però ni rastre de 
la Beatriz! En el seu lloc hi havia una 
serp enoooorme que s'estava enfilant 
a un arbre.
-Nooooo! Però que està passant? No 
pot ser! M'estic marejant... Ai, ai...
Llavors vaig obrir els ulls... I aquí era, 
al meu sofà tranquil·lament veient un 
reportatge d'animals salvatges... Per 
sort, tot havia estat un malson!
I conte contat, el viatge a Tanzània 
s'ha acabat! jejeje.
De part d'unes mares engrescades del 
Josep Ferrà i Esteve

Les Planes
Estoy totalmente en desacuerdo con la 
nueva señalización de nuestras calles 

en la urbanización de Les Planes de. 
Considero que en una urbanización 
donde nunca ha habido problemas 
de circulación, ya que es un barrio 
pequeño y siempre nos hemos respe-
tado entre los vecinos, es absurdo que 
pongan las calles de un solo sentido, 
ya que ello nos complica a todos el 
desplazamiento por la urbanización.
Para acceder a algunas calles debes 
dar una vuelta impresionante que bajo 
mi punto de vista no es necesario.
En mi modesta opinión considero más 
importante el buen estado del asfalta-
do de nuestras calles, ya que algunas 
de éstas son de acceso al pueblo, con 
bastante circulación y están en muy 
mal estado, siendo incluso peligroso 
circular por ellas, sobre todo en días 
de lluvia.
V.R.

Sobre el debat... 
Del “Debat general sobre l'increment 
de la pobresa i les desigualtats” que 
es va fer al Parlament els dies 13 i 14 
de març, hem aprés que a Catalunya 
sort en tenim de les famílies que lluiten 
com poden per tirar endavant i supor-
tar les conseqüències de la despietada 
i ferotge crisi ajudant-se els uns als 
altres: pares i fills, els germans, avis, 
nebots, oncles.... i, si encara poden, 
sent solidaries amb el seu proïsme, 
sigui veí o amic. Al conegut o saludat 
ja ens costa més arribar-hi i, amb tot 
el nostre dolor, només li podem donar 
un comprensiu copet a l'esquena... 
¡Ànim, ens en sortirem, la Generalitat 
no pot fer mes del que fa... I aquests 
de Madrid, cagontot!
Si hem de fer cas d'una diputada de 
CiU que hi va intervenir, aquest és l'es-
tat d'ànim de l'admirable ciutadà cata-
là davant l'adversitat que fatalment el 
tenalla i que, segons ens han dit, Déu 
Nostre Senyor ha enviat al món per a 
castigar-lo per tenir la ma foradada i 
tirar de veta i als catalans per a posar 
a prova la nostra temprança, fortalesa 
i paciència fins el dia que, amb tota la 
nostra riquesa i plenitud, la llibertat 
ens permetrà de nou lligar els gossos 
amb llonganisses.
I és veritat el que ens va dir la diputa-
da, però no és menys cert que sota els 
afalacs a les famílies catalanes tempe-
rades, fortes i pacients ens amagava 
la gran ensarronada que aprofitant 
que el Llobregat passa pel Montser-
ratí, és a dir, que la “crisi-estafa” ha 
destrossat l'escenari on ens movíem, 

ens volen canviar el decorat, i ja que 
estem en temps de Passió, posar-hi el 
del Calvari.
La diputada, que va parlar en nom 
de CiU, ens va dir que la paraula “co-
responsabilitat” és la que adjectivarà 
el nou/vell paradigma d'assistència 
social d'atenció ja sigui a pobres o 
dependents físics o psíquics, tot fent-
nos creure que neix de les mes tradi-
cionals i pregones virtuts que d'antic 
han permès als catalans, poble sobri i 
auster, treure pans de sota les pedres. 
Coresponsabilitat entesa sota l'òptica 
de la tradició, la família i la caritat.
Com si haguessin invocat l'esperit 
del llibre “La Tradició catalana” del 
seu preuat bisbe Torras i Bages CiU 
ens presenta el parc temàtic d'una 
Catalunya rural, pairalista i cristiana, 
d'aquells temps a on al mas hi con-
vivien sota l'autoritat no discutida i 
indiscutible del cap de família, l'hereu, 
la pubilla, el fadristern, els gendres i 
les nores l'oncle i la tia concos sota 
compromís de fidelitat, treball i socors 
mutus mentre s'estès sota el mateix 
sostre.
I això ens ho diuen sabent que aquella 
Catalunya no existeix ni pot tornar 
ja que la xarxa familiar s'ha esquin-
çat perquè han donat suport a una 
reforma del mercat de treball que 
ha portat misèria, desigualtat, atur, 
desestructuració de les famílies que 
diuen recolzar, l'emigració dels nostres 
millors joves, i la desesperança de la 
resta. Mentre, amb tota la desvergo-
nya, neguen que s'hagi incrementat la 
pobresa i que hi hagi gana a Catalunya, 
tot a major glòria d'un procés sobira-
nista inconcret que no es pot entelar 
amb cap lletjor.
Coresponsabilitat? Sí, d'acord. Però 
la que neix dels principis cívico-re-
publicans de llibertat, d'igualtat i de 
fraternitat i que comporta deures i 
els seus correlatius drets, subordinar 
la riquesa del país, sigui quina sigui la 
seva forma, a l'interès general, plani-
ficar l'activitat econòmica per atendre 
les necessitats col·lectives i distribuir 
la riquesa de forma equitativa i jus-
ta, i també perseguir als corruptes, 
corruptors, defraudadors estafadors i 
prevaricadors, que a casa nostra s'hi 
couen moltes faves. Al “Debat general 
sobre l'increment de la pobresa i les 
desigualtats” es van fer propostes que 
permetien deixar de banda Madrid i 
actuar sobiranament en aquest sentit, 
però la dreta majoritària governant 
no va voler ni sentir-ne parlar mentre 

Correu (cont.)
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altres xiulaven i miraven al sostre.
Ara com ara el missatge és: pobres 
lliures, sigueu coresponsables de 
vosaltres mateixos i dels vostres, 
no emprenyeu gaire i a nosaltres 
deixeu-nos fer com fins ara ens heu 
deixat i seguiu-nos amb fe fins al pa-
radís que us preparem. No m'interessa 
gens ni mica.
Martí Obiols Casanovas

Informació per als 
veïns de Les Planes
El pla de mobilitat de tot Olesa va es-
tar aprovat per l'Ajuntament el 2012; 
aquest pla ha portat canvis al barri de 
les Planes. Les prioritats del mateix 
eren la seguretat de les persones i el 
compliment de la normativa. Hi haurà 
actuacions que no s'acabaran ja que 
depenen d'altres, com es el cas de la 
Rambleta del carrer Priorat, la pujada 
del carrer Ripollès, (pendent de l'ac-
tuació al barri Sant Bernat), el carrer 
Empordà (pendent de Cal Candi) i el 
carrer Terra Alta. 
El passat dia 6 de maig aprofitant 
l'assemblea anual es va fer una pre-
sentació per part dels responsables de 
l'Ajuntament al nostre local. Encara els 
veïns poden consultar el plànol amb la 
nova senyalització i fer propostes de 
millora. Com tots els plans i tots els 
canvis, un cop posats en marxa poden 
haver-hi millores un cop implantades. 
Si voleu, podeu aportar les vostres 
millores mitjançant l'AA.VV.
Informar que es tornarà a fer una altra 
reunió explicant les solucions adap-
tades, per part del cap de la policia i 
els regidors responsables, el proper 
dia 8 de maig a les 20 hores al local 
de l'Associació de Veïns de les Planes. 
Indicar-vos que des de l'AA.VV. estem 
treballant també en reclamar l'asfaltat 
dels carrers i la pavimentació de les 
voreres sense acabar. No dubteu a fer-
nos partícips de les vostres inquietuds 
i propostes per a una millor convivèn-
cia entre veïns i el benestar del nostre 
barri. Les gestions coordinades des 
de l'associació tenen més força que 
les individualitzades. Us hi esperem.
AA.VV. Les Planes

Com hauria de ser el model 
de recuperació econòmica
Fa mesos les xifres macroeconò-
miques estan donant la raó als que 
pensem que Espanya li està donant 

la volta a la greu situació en què es 
trobava fa una mica més d'un any. 
Sense pretendre saturar en xifres, 
és ineludible fer referència a algunes 
dades d'importància que corroboren. 
En primer lloc, la inversió forana els 
rumors sobre un rescat a Espanya van 
provocar entre gener i juliol de 2012 
una fuita de 242.428.000 d'euros nets. 
En els set primers mesos d'aquest 
any, els estrangers han invertit aquí 
38.633.000 euros nets, factors claus 
i determinants per a un principi de 
recuperació, a nivell macroeconòmic, 
caldria analitzar les dades macroe-
conòmiques del país si evolucionant 
positivament algunes senyals tenim 
en aquet moments, exportació, petites 
baixades en l’atur pujada gradual del 
PIB i algunes dades mes però anem 
a concretar sis plau,  el model de re-
cuperació hauria de ser el següent: el 
PIB anual hauria de ser per sobre d'un 
2 %, els nivells d'atur haurien de ser 
baixos, les balances comercials positi-
ves, el dèficit controlat, amb poc deute 

acumulat i una inflació que no superi 
el PIB, el model de creixement de país  
hauria d'estar estructurat i predefinit 
segons necessitats reals (productives, 
anàlisi de mercats i sectors productius 
oferta demanda),  això ens permetria 
ser capaços d'assolir els objectius a 
curt termini per fer unes bases soli-
dàries pel llarg termini (sostenibilitat).
No cal obviar tampoc l'entorn polític. 
Ha de ser coherent i amb una elevada 
eficiència en la gestió (serietat i rigor) 
i si tots els punts anteriors es complei-
xen, podríem tenir amb un escenari 
ideal per consolidar una recuperació, 
amb un camí o canal alcista. Però, si 
tenim tot el contrari, ens podem veu-
re abocats a una tempesta perfecta, 
totalment negativa.
Els canvis estructurals i de model 
necessiten temps per consolidar un 
nou escenari, que haurà de venir 
acompanyat d'injeccions de liquiditat 
als mercats, perquè torni la inver-
sió en obres públiques (inversió en 
l'economia real). És llavors quan les 

empreses tornaran a generar activitat 
i la necessitat de mà d'obra tornarà la 
contractació  de persones que esti-
guin a l'atur, l'activació de la inversió 
pública serà un senyal, un detonant 
molt positiu perquè el capital privat 
torni i invertir al país. Totes les crisis 
econòmiques es recuperen igual, en 
un primer moment amb la inversió en 
l'economia real seguida per la inversió 
en l'economia financera.
Joan Prat Puig

Subtítols
Ja fa temps que sabem que els ha-
bitants dels països on les pel·lícules 
s'emeten subtitulades per televisió 
i sense doblar tenen un nivell de 
llengües estrangeres, especialment 
de l'anglès, superior al nostre. Aquí, 
algun polític va proposar abandonar 
el doblatge de pel·lícules i emetre-les 
totes subtitulades. Naturalment, i com 
ja era d'esperar, la proposta no va tri-
omfar perquè els costums de la gent 
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són difícils de canviar (ens resulta més 
còmode no haver de llegir subtítols a la 
pantalla) i el doblatge dóna feina. Per 
tant, eliminar-lo de cop i volta seria 
crear més atur encara. Però entre la 
proposta massa agosarada d'aquest 
polític i la situació actual, existeix un 
pas entremig: ¿per què no canviar l'or-
dre de les opcions del sistema dual a 
la televisió i que, d'entrada, ja surti la 
versió original amb els subtítols? Així 
molta més gent s'hi aniria acostumant 
i milloraria substancialment el nivell 
d'anglès i també d'altres idiomes de 
la població en general. Això ajudaria a 
les persones a tenir més possibilitats 
de trobar feina i, per tant, seria una 
bona mesura per reduir l'atur. Qui 
no volgués llegir subtítols canviaria 
a l'opció doblada tradicional a través 
del comandament a distància, just a la 
inversa del que podem fer ara, i els do-
bladors podrien mantenir el seu lloc de 
treball. Amb la situació actual de crisi 
i atur, hi ha pensat algun dels nostres 
polítics en dur això a la pràctica?
Marta Pombo Sallés

El Sr. Riera busca els Reis
Sr. Riera: els Reis només vénen un dia 
a l'any: la nit del 5 de gener i porten 
l'alegria a tots els nens que han sigut 
bons. És inútil buscar-los la resta de 
l'any. Ara, si vostè s’emprenya, potser 
a Madrid en trobaria un; si més no, 
crec que esdevé massa granat per 
vostè. Els que busca, segurament, ara 
estan amagats, ja que a l'Orient Mitjà 
hi ha molts problemes i a l'Àfrica no cal 
que en parlem. Estan tant fotuts que 
tothom marxa. Crec que ens hauria 
de dir els que busca: el blanc, el ros 
o el negre; o el blanc i el negre o el 
negre i el ros? Jo penso que perd el 
temps. A l'Arxiu Municipal no hi deixen 
cap petjada. Esperi a l'any que ve. 
Salutacions.
Josep Maria Sibina Alsina

Primavera per Sant Jordi
Sóc  amant de la natura i, segons els 
meus coneixements, m’he permès  
escriure un petit relat de la primave-
ra, que com tots  sabeu  ja es aquí en 
l’encís del floriment. Per part meva li 
dono la benvinguda  una vegada més, 
per poder gaudir tots d’ella en el nostre  
entorn, apreciant la revifalla de la flora 
i fauna, en un estat de vida meravellós. 
Coneixerem i observarem de prop el 
verd i el bullici dels camps, més la gran 
quantitat d’insectes, d’aus emigratòri-
es, rèptils i mamífers, diferents flors 
roselles, margarides i arbres florits, 
amb olors i sensacions lligades en 
funció de les seves propietats.
Tot plegat forma un contrast de colors 
manifestant la seva estació de l’any. 
L’equinocci de primavera es considera 
cada un dels moments de l’any en que 
el sol amb el seu moviment aparent, 
passa per l’equador i els dies son iguals 
a les nits en tota la terra, tenint una 
durada  a l’hemisferi  nord  del  21 de 

març al 21 de juny.
Si fem un recorregut  per la munta-
nya  a més  de  la bellesa del paisat-
ge, també  trobarem  les diferents 
plantes,  petites i grosses,   ginestes, 
flors silvestres, la farigola i arbustos 
de romaní, a on les abelles troben 
el pol·len, i en les flors el seu destí. 
Tampoc  no poden faltar l’elegància 
i vellesa de les roses, perfumades i 
crescudes  als jardins, que donant 
inspiració a enamorats i poetes. Des 
de les altes  muntanyes, el bon temps 
fa que les neus  es  desfaixin, fent que 
les aigües baixen pures i cristal·lines, 
omplin rius, torrents i fonts fins  que 
arriben a la riba, com si fos una arteria 
humana donant vida. A tu, primavera 
et demano una cosa, que siguis alegre 
amb mi, i et facis acollidora pels que 
estimem sempre, però principalment  
en  el Dia del Llibre i la Rosa, com és 
la diada nostra de Sant  Jordi, el dia 
vint-i-tres d’abril.
Joan Salmeron López

Sant Jordi
Any rere any esperem l’arribada 
d’aquesta festivitat, Dia del Llibre i 
de la Rosa i que a tots ens fa molta 
il·lusió que ens arribi aquell detall 
d’amor, però quan hem tingut la dis-
sort de perdre la parella també gaudim 
d’aquest regal d’una rosa o d’un llibre, 
gràcies als nostres fills i també de les 
persones que ens estimen i ens envien 
una paraula dolça i encoratjadora i que 

aquesta metafòricament llança una 
flaire de perfum amorós.
Maria Mercè Boada

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@gmail.com
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L’agenda de l'abril'14
Fins al dilluns 21 d’abril
Exposició “Ornamentació religiosa”. A la 
Casa de Cultura. Organització: Col·lectiu Misteris 
i Arxiu Parroquial.

Fins al dilluns 5 de maig
Exposició de pintures de Perico Pastor. 
A l’Espai d’Art del Teatre de La Passió. 
Organització: La Passió d’Olesa.

Dissabte 12
Representació de La Passió. A les 17.30 h, al 
teatre La Passió.

Diumenge 13
Teatre familiar: “Ot, el Quixot”, amb 
Argot Teatre. A les 17.30 h, al teatre El Casal. 
Organització: Associació Cultural El Casal 
d’Olesa.

Concert de Setmana Santa, a càrrec de la 
coral Santa Maria, el cor Jove d’Olesa i la Coral 
de Sant Esteve Sesrovires. Direcció: Eduard Vila i 
Perarnau, Joan Francesc Cortès, i amb el mestre 
Lorien Santana Roma, a l’orgue. A les 18 h, a la 
parròquia Santa Maria. Organització: Col·lectiu 
Misteris d’Olesa.

Dimarts 15
Missa solemne amb ofrenes de tots els 
Misteris. En acabar la missa,
ballada de la Moixiganga, a càrrec de l’Esbart 
Olesà i, seguidament,
processó laica del Silenci. A les 20 h. 
Organització: parròquia Santa
Maria i Col·lectiu Misteris.

Dijous 17
Dijous Sant. Ruta dels Misteris, de 17 a 24 h. 
Inici de la ruta: plaça de Fèlix Figueras i Aragay 
(davant de l’Ajuntament). Organització: Col·lectiu 
Misteris d’Olesa.

Missa del Sant Sopar. A les 20 h, a la parròquia 
Santa Maria. L’església romandrà oberta fins a 
les dotze de la nit. Organització: parròquia Santa 
Maria.

Pregària i concert a la seu del Bes de Judes, 
a càrrec de la coral Santa Maria d’Olesa, sota la 
direcció del mestre Joan F. Cortès. A les 22.30 h, 
a l’Hospital (c. Colom, 149). Organització: Misteri 
del Bes de
Judes.

Divendres 18
Representació de La Passió. A les 10.15 h, al 
teatre La Passió.

Ruta dels Misteris. A partir de les 11 h. Inici de 
la ruta: plaça de Fèlix Figueras i Aragay (davant 
de l’Ajuntament). Organització: Col·lectiu Misteris 
d’Olesa.

Litúrgia de la Passió i Mort de Jesús. A les 18 
h.

Concert de Divendres Sant (confraria Mare 
de Déu dels Dolors). A les 19 h. Seguidament, 
Viacrucis al voltant de l’església parroquial 
(confraria del Sant Crist). Organització: parròquia 
Santa Maria i Col·lectiu Misteris d’Olesa.

Dissabte 19
Vetlla pasqual i Eucaristia de Pasqua. A les 
21.30 h, a la parròquia Santa Maria. Organització: 
parròquia Santa Maria.

Diumenge 20
Pasqua infantil catequètica. Bateig de nens i 
nenes. A les 12 h, a la parròquia. 

Ballada de sardanes de Sant Jordi, a càrrec 
de la Cobla Vila d’Olesa. A les 18.30 h, a la plaça 
de la Sardana. Organització: Ajuntament.

Dimarts 22
Nit d’Òpera: “Otello”, de Giuseppe Verdi. 
Retransmissió en directe des del Teatro San 
Carlo de Nàpols. A les 20.30 h, al teatre El Casal. 
Organització: associació El Casal Cultural d’Olesa.

Dimecres 23
Sant Jordi 2014. Tallers infantils, lliurament 
del premi Sant Jordi 2014, tastets de música i 
de la nostra cuina, venda de llibres i roses. De 
17 a 22 h, a la plaça de Fèlix Figueras i Aragay i 
Parc Municipal. Organització: Ajuntament amb la 
col·laboració de comerços i entitats de la vila.

Inauguració de l’exposició de fotografies 
del concurs Wiki Takes Olesa. A les 20 h, a la 
Biblioteca. 

Taller de sardanes per a nens. A les 19 h, a 
la plaça de Fèlix Figueras i Aragay. Organització: 
ACF Olesa Sardanista.
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Dijous 24
Tallers familiars: “Broquetes de fruita 
i xocolata”. Obert a totes les famílies 
interessades amb fills d’un i dos anys. Els tallers, 
gratuïts, són activitats conjuntes per a pares i 
fills. Cal inscripció prèvia a la mateixa llar. Places 
limitades. A les 17 h, a la llar d’infants Taitom. 
Organització: llar d’infants Taitom i serveis 
educatius Cavall de
Cartró SL. Col·laboració: Ajuntament.

Lliurament de premis del concurs de 
composició. A les 19 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: Escola Municipal de Música i AMPA.

Concert de combos d’adults. A les 20.15 h, al 
pati de la Casa de Cultura. Organització: Escola 
Municipal de Música.

Conferència sobre el càncer de còlon, amb 
l’oncòloga, Dra. Carme Bellido. A les 18 h, a 
la Comunitat Minera Olesana. Organització: 
Ariadna. Es comptarà amb la presència del 
president de la Diputació de Barcelona, Salvador 
Esteve, alcalde de Martorell i membre del 
patronat de l’hospital Sant Joan de Déu de 
Martorell, el qual rebrà una donació d’un taló per 
un sofà per fer quimioteràpia a l’hospital.

Divendres 25
Acte literari. Entrega del 19è llibre del 
concurs de poesia. A les 18 h, a la Biblioteca. 
Organització: Associació de Voluntaris d’Olesa.

Club de Lectura General: Viatges per 
l’Scriptorium, de Paul Auster. A les 18.30 h, a la 
Biblioteca. Organització: Biblioteca Santa Oliva.

Inauguració de l’exposició de manualitats 
i treballs artístics de l’Associació Dones i 
Progrés. A la Casa de Cultura. Organització: 
Associació Dones i Progrés. Fins a l’onze de maig.

Dissabte 26
Concert de Sant Jordi. 7a Custusigniada. A les 
23 hores, al Parc Municipal d’Olesa. Organització: 
Ajuntament i colla de diables Custus Ignis. 

Diumenge 27
Representació de La Passió. A les 10.15 h, al 
teatre La Passió.

Trobada de corals, amb motiu de la festivitat 
de la Mare de Déu de Montserrat. Corals de 
la residència d’avis Ntra. Sra. de Montserrat, 
de la residència Santa Oliva i de l’Associació 
de Voluntaris. Direcció: Maria Egea i Llorenç 
Mimó. A les 16.30 h, a la residència d’avis Ntra. 
Sra. de Montserrat. Organització: Associació 
Voluntaris d’Olesa i Residència d’Avis Ntra. Sra. 
de Montserrat. 

Cinema infantil: En Ralph, el destructor. A les 
17 h, al teatre El Casal. Organització: Associació 
El Casal Cultural d’Olesa.

Sardaball, festa de la sardana i del ball 
de saló. A les 18.30 h, al local de la UEC. 
Organització: UEC i ACF Olesa Sardanista.

Cineclub: Mud. A les 19 h, al teatre El Casal. 
Organització: associació El Casal Cultural d’Olesa.

Sortida guiada de natura al congost del 
Cairat. Inici i fi: esplanada del trencall de la Puda 
(km 7 de la C-55). De 9 a 14 h. Organització: 
CMRO (Secció de Geografia i Ciències Naturals).

Dilluns 28
Inauguració de l’exposició “Després de 
l’ESO, què?”. Fins al 2 de maig. A la Casa de 
Cultura. Organització: departament de Promoció 
Econòmica i Projecte TET.

Ruta dels Misteris (Organització: Col·lectiu 
de Misteris d’Olesa)

1. El bes de Judes, c. Colon, 149, a la capella de 
l’Hospital.

2. La Pietat, c. Clota, 30, Molí d’Oli.
3. L’Ecce Homo, c. Església, 32, Ca l’Escossi.
4. El Camí del Calvari, c. Ample, 39, Cal Pel·la.
5. La Flagel·lació, c. Creu Real, 18, Cal Puigjaner.
6. L’Oració de l’Hort, c. Santa Oliva, 34, Convent 

de les Monges Paüles.
7. El Sant Crist, plaça Nova, 21, Parròquia Santa 

Maria.
8. La Dolorosa, plaça Nova, 21, Parròquia Santa 

Maria.
9. El Sant Sepulcre, c. Forn 2, Ca la Planxadora.
10. La Soledat, c. Argelines, 24.
11. El Crist de l’Agonia, c. Indústria, església de 

Sant Salvador.

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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Elen Kun fa tretze anys que prac-
tica Reiki; ha conegut i treballat 
altres teràpies, però aquesta és 
la que la va captivar més per la 
seva magnitud, el seu abast i la 
seva efectivitat. Elen va parlar 
amb el 08640 i ens va explicar 
com funciona aquesta pràctica.

Què és el Reiki?
És una pràctica de sanació antiga 
molt potent que ens cura en les 
quatre dimensions de l’ésser humà: 
l’aspecte físic, l’emocional, el mental 
i el psicològic. El Reiki és una energia 
tant preventiva com curativa.

En què es beneficien les persones 
que reben Reiki?
Depèn del problema que presenta 
cada persona que ve a rebre Reiki; 
pot sanar des de migranyes, ansi-
etats, estrés, insomni, depressió, 
alleujar dolors, millorar la immuni-
tat, dissoldre tumoracions, dolors 
d’esquena, afavorir la creativitat i les 
ganes de viure, fins a proporcionar 

pau i acceptació en malalts terminals. 
El Reiki també cura la causa de les 
malalties perquè treballa en els qua-
tre nivells mencionats anteriorment.

Qui pot practicar-ho?
Poden aprendre-ho i rebre-ho perso-
nes de qualsevol edat, des de nens, 
adults i persones grans. Tothom pot 
practicar Reiki independentment de 
la seva creença o religió, perquè 
és una energia que no segueix cap 
doctrina, és una energia pura que 
ens envolta. Tots som potencials 
sanadors perquè podem donar-nos 
Reiki a nosaltres mateixos o canalit-
zar-ho per a altres. Els animals i les 
plantes també poden beneficiar-se 
dels efectes del Reiki.

Com es practica?
El sanador o persona que ha estat 
iniciat al Reiki, canalitza l’energia 
imposant suaument les mans sobre 
el cos de la persona que el rep, fent 
incidència en les parts del cos que 
més ho necessiten.

És un estil de vida diferent?
Quan has estat iniciat al Reiki, adqui-
reixes un compromís amb tu mateix 
que et fa mirar la vida de forma 
diferent i et fa viure més conscient-
ment, en aquest sentit, sí que és una 
manera diferent de viure. Aprenem 
a reconèixer la diferència a la nostra 
salut abans i després de tenir Reiki i 
aprenem a cuidar-nos més.

Com s’aprèn el Reiki?
En el meu llinatge hi ha un primer 
nivell que és per aprendre a donar-te 
tractament a tu i als altres. Després 
hi ha un segon nivell. Els dos són 
cursos d’un cap de setmana. Pos-
teriorment hi ha el Mestratge, que 
s’aprèn de mestre a alumne, tal com 
es feia antigament. El meu llinatge 
ve directe del Mestre Usui.

El Reiki cura malalties?
El Reiki accelera el procés de sanació 
de diferents malalties o problemes en 
persones o qualsevol ésser viu.    

Substitueix la medicina?
El Reiki és una energia que va directe 
a l’origen del problema que té el nos-
tre cos, per tant, pot treballar com 
a teràpia de sanació per sí mateixa 
o també pot complementar tracta-
ments mèdics, com per exemple la 
quimioteràpia, ja que pot millorar el 
sistema immunitari.

Hi ha alguna contraindicació?
No. És 100% segur, molt efectiu i mai 
pots tenir-ne sobredosi.

Es pot transmetre Reiki als ani-
mals? 
Sí, tot ésser viu es pot beneficiar del 
Reiki, també he treballat amb animals 
i he experimentat la seva millora.

Quines teràpies a més del Reiki 
ofereixes a la teva consulta?
Teràpia de Respiració Conscient, que 
és una tècnica que ajuda a sanar 
traumes i supressions que ha acu-
mulat el nostre cos des del moment 
de la nostra concepció.

Publi entrevista

ELEN KUN i GALOFRÉ
g	Mestra de REIKI, Traditional Reiki Network
g	Terapeuta de Respiració Conscient
g	Expertia en relació d’ajuda
g	Cursos de Reiki per a nens i adults

Hores concertades a Olesa i Barcelona
619 742 816

Per mi el Reiki és un 
tranquilitzant, em genera 
pau i sempre estàs en bona 

companyia. 
Vero (Barcelona)

Després d’ un any de 24 hores de dolor a 
l’esquena, l’únic que veritablement em va 

ajudar va ser el Reiki, ja a la primera sessió 
vaig tornar a somriure. A mesura que el dolor 

marxava vaig recuperar  les ganes de fer moltes 
coses que feia abans: córrer, anar en bici i 

sobretot aguantar les 8 hores de feina en peu. El 
dolor va desaparèixer i en definitiva vaig tornar 

a ser jo. Tinc molta activitat i sóc feliç.
Belén  (Bar Petit, Olesa)
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Guardó
El passat 24 de març, Mn. Jordi Jorba 
i Navarro, fill d'Olesa de Montserrat, 
va ser guardonat per l'Ajuntament de 
Calama (Xile) amb l'Orden al Mérito 
ciudadano 2014. Des de fa molts anys, 
Mn Jordi Navarro està exercint una 
important i intensa tasca d'ajut als més 
necessitats en la regió de Calama, al 
nord de Xile, una de les més pobres 
del país.

Presumpta estafa
La fiscalia de l’Audiència Provincial 
de Barcelona va demanar la pena 
de sis anys de presó per al director 
d'una residència de salut mental de la 
urbanització Oasis, acusat d'estafar 
gairebé 300.000 euros a un total de 
cinc usuaris. El processat, Jacques T. 
K., s'aprofitava presumptament de la 
situació de vulnerabilitat de les vícti-
mes i del fet que no tenien familiars 
directes per buidar-los els comptes 
corrents i, fins i tot, per quedar-se 
els diners de les vendes de les seves 
propietats, segons el ministeri públic.
La fiscalia, que li imputa un delicte 
d'estafa o alternativament un d'apro-
piació indeguda, també demana que 
pagui una multa de 7.200 euros i que 
se l'inhabiliti per a la seva professió du-
rant el temps de condemna. En el seu 
escrit, el fiscal xifra en 296.302 euros 
el conjunt de quantitats presumpta-
ment estafades als afectats, tot i que 
deixa a criteri del jutge els imports que 
hagi de retornar a les víctimes, en cas 
de condemna.
La residència, situada al carrer de Can 

Miquel Amat de la urbanització Oasis, 
és de titularitat privada i no té subven-
cions públiques. Les cinc presumptes 
estafes van ser comeses entre els anys 
2003 i 2007.

Dia Mundial de l’Aigua
El passat dissabte 22 de març, en el 
marc del Dia Mundial de l’Aigua la Co-
munitat Minera Olesana va estrenar el 
seu nou canal Youtube amb el vídeo 
“La cooperativa de l’aigua”. El repor-
tatge corporatiu, d’uns 15 minuts, 
fa un repàs de la història d’aquesta 
comunitat singular fundada el de de-
sembre de l’any 1868 amb l’objectiu 
de donar servei i abastir d’aigua la 
població d’Olesa de Montserrat. Tot i 
el pas dels anys, la cooperativa repre-
senta un model singular d’associació 
que ha aconseguit mantenir l’esperit 
original i la seva independència tot 
i el pas dels anys i l’evolució social i 

econòmica del país. 
El vídeo permet veure com la Comu-
nitat gestiona tot el cicle de l’aigua 
al municipi: des de la captació i fins 
que arriba a les aixetes de cadascun 
dels veïns, passant pel tractament i la 
distribució, ja sigui per a ús domèstic, 
agrícola o industrial. I és que la CMO 
és una entitat única a Catalunya. La 
resta de municipis del país han fet 
concessions i han deixat en mans 
d’empreses o entitats administratives 
la gestió de l’aigua. La Comunitat va 
néixer per fer arribar aigua potable a 
les cases en uns anys en què això era 
un fet innovador. Aquest esperit es 
continua mantenint avui en dia.
Com afirmen els representants de la 
Comunitat Minera Olesana: “Els ole-
sans mai hem tractat i gestionat l’aigua 
com una mercaderia sinó com un dret 
públic i una necessitat vital”.
Podeu seguir la Comunitat Minera Ole-
sana al seu web www.cmineraolesana.
cat, al Facebook i ara també a Twitter 
@CMineraOlesana.

Premiat
En Pau Figueras Bartés ha estat no-
vament premiat  pel seu Treball de 
Recerca de batxillerat “Elfi Stadler. 
Vivències de l’acolliment de les nenes 
austríaques a Terrassa el 1949. El 
moviment de solidaritat internacional”. 
La secretaria d’Universitats i Recerca 
de la Generalitat de Catalunya li ha 
atorgat una de les màximes distinci-
ons en la 32ena edició dels Premis de 
Recerca Jove. L’acte de lliurament, que 
es va celebrar el passat 8 de març a 
l’Auditori de Barcelona va ser presidit 
pel secretari d’Universitats i Recerca, 

Antoni Castellà, acompanyat del di-
rector de l’Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca, Pere Pardo. 
Castellà va demanar "posar en valor la 
continuïtat en la política científica del 
país els darrers anys" i va agrair als 
alumnes guardonats "el vostre esforç, 
treball i il·lusió. Sou l'elit dels nostres 
joves i això és essencial pel país".
Amb aquest ja en sumen 3 els pri-
mers premis que ha guanyat en Pau, 
olesà i exalumne de l’IES El Castell 
d’Esparreguera. Els altres dos primers 
premis han estat el Francesc Noy de 
la Universitat Pompeu Fabra i el Premi 
d’Humanitats de la Universitat Ramon 
Llull.

Espectacular!
La jove orquestra de Vilafranca va 
omplir la Casa de Cultura el passat 
16 de març amb un fantàstic concert, 
organitzat per l'associació de Volun-
taris d'Olesa, van interpretar des de 
música barroca, o més modernes o 
compositors de cinema i van acabar 
amb l'espectacular interpretació de 
la sardana "50 Anys junts" del mes-
tre olesà, Joan Segura, adaptada a 
instruments de corda, pel director de 
la Jove Orquestra de Vilafranca el Sr, 
Ramon Alonso. L’aprovació del Joan 
Segura, i els aplaudiments imparables 
dels assistents, van fer que tornessin a 
interpretar-la. Els quasi 20 músics de 
la Jove Orquestra de Vilafranca, entre 
els quals l'olesà Didac Pérez, volen 
agrair al Joan Segura que el cedís la 
seva sardana per poder-la interpretar 
en  els seus concerts, i com és clar, 
la van voler estrenar a Olesa i amb la 
seva presència.

Va passar

Guardonat a Xile  Foto: MJ

En Pau, premiat un altre cop  Foto: EB
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Empreses i serveis

Sempre a punt!
El proper 10 de maig el CAU celebrarà 
un sopar de germanor per totes les 
persones que en algun moment o 
altre de la seva vida han passat per 
l’entitat. Serà a les 21 hores, a l’UEC. 
Per poder assistir al sopar caldrà fer el 
pagament previ, el preu del sopar és 
de 10€ per persona, i també hi haurà 
menú infantil a 8€ pels castors i els 
llops (nens i nenes de 6 a 10 anys). 
El pagament s'haurà d'efectuar abans 
del 25 d’abril al número de compte 
3058 0552 88 2810011449 i caldrà 
indicar la quantitat de persones. Tam-
bé és important que el dia del sopar 
porteu el rebut de l’ingrés.
Durant el sopar podreu gaudir d'un 
pas de fotos dels 60 anys d'escoltisme 
a Olesa de Montserrat i després del 
sopar hi haurà més sorpreses.

Nova perruqueria
Perruqueries el Llac emprèn un nou 
repte en obrir una nova perruqueria 
al carrer Estació, 22. Ara disposeu de 
dos centres on gaudir dels sues ser-
veis i promocions. Visital’s o informa-
te’n al c. Lluís Puigjaner 81, 1º 2ª, tel.: 
93 778 41 38 o al c. Estació nº 22, 
Baixos, tel.: 93 117 46 67.

Curs
La Fundació Pere Tarrés juntament 
amb l'Espai de Cultura de l'Escola 
organitza un Curs de Monitors/res que 
es realitzarà a l'Escola durant Set-
mana Santa. Ja us hi podeu inscriure 
enviant un e-mail a sbasso@daina-
isard.cat o bé trucant al 93 778 0994.

Net i pelat
Es traspassa la botiga d’animals amb 
perruqueria canina a ple rendiment. 
És a l’avinguda Francesc Macià, 100. 
Interessats, poseu-vos en contacte al 
tel.: 678 608 771.

Arrels
Després de cinc anys a la Plaça Cata-
lunya, la floristeria Arrels s’ha tras-
lladat al carrer Església, 22 i Placeta 
Joan Povill, 1. Podeu trobar tot tipus 
de plantes i flors, naturals i artificials 
i, si no les tenen, les porten sense cap 
tipus de compromís. Decoració floral.  
També ofereixen tot tipus de llavors, 

per poder fer-te el teu propi hort i la 
nova secció “bebè” on podreu escollir i 
muntar la vostra cistella personal amb 
plantes, ninots, bolquers. Visita’ls o 
truca’ls als tel.: 93 778 71 32 o 690 
61 72 41.

La Botica de los perfumes
Es el nombre de una nueva tienda en 
Olesa, que ofrece  las últimas tenden-
cias del mercado, con buenos precios 
y con un amplio surtido de más de 180 
fragancias para el hombre y la mujer. 
Puedes encontrar perfumes de 100 ml 

por solo 10,90 € y de 50 ml por 6,90 
€. También proponen una gran vari-
edad de perfumería de marca blanca 
a granel, colonias frescas, perfumes 
infantiles y colonias para tu mascota.
Por otra parte, también se pueden 
encontrar jabones artesanales, cre-
mas faciales, corporales, aceites, 
exfoliantes, ambientadores (para 
hogar o automóvil). En definitiva, una 
tienda que ofrece “aromas” en dife-
rentes formas. ¿La dirección? Rambla 
Catalunya, 27.

Guaita!
“Si el gos és teu, la seva merda 
també”. Amb aquest text, un veí 
o veïna d’Olesa denuncia d’una 
forma un xic diferent i original, 
la manca de civisme d’aquells 
propietaris de gossos que no 
recullen els excrements de les 
seves mascotes a la via pública, 
per sort una minoria. Un mal 
endèmic al municipi de difícil 
solució, com s’ha constatat en 
moltes edicions d’aquest diari. 
L’Ajuntament ha fet campanyes 
de conscienciació ciutadana, ha 
arribat a fer una gran recollida 
de “merdes” per visibilitzar el 
tamany del problema, ha multat 
aquells qui enganxa infraganti. 
Potser ajudaria l’habilitació de pi-
picans o potser no (allí però tam-
bé cal recollir els excrements). 

08640
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Futbol femení
El passat diumenge 30 de març es 
va celebrar el torneig de futbol sala 
femení que va servir per tancar els 
actes del Dia Internacional de la Dona. 
El torneig es va disputar al pavelló 
Salvador Boada i va comptar amb la 
participació de nou equips (més d’un 
centenar de noies). Les guanyadores 
van ser les noies del Futbol Sala Olesa 
que van derrotar a la final a les Osca-
rinhas per 6-0.

Lliga Popular
El passat mes de març va acabar la 
Lliga Popular d’Olesa (2013-2014) i 
el campió va ser l’equip Deene, amb 
48 punts, 4 per sobre del sotscampió 
l’Olenet-Bar Alcalá. En tercer lloc i a 
14 punts del primer, va acabar el CM 
Jimnsa & Wood Amy.
El premi “Fair play” va ser per el GAAP, 
l’equip menys golejat va ser l’Olenet-
Bar Alcalá (només 35 gols) i el màxim 
golejador, Javier Albero, del SMI Insu-
ma Olesa, amb 34 dianes. Enhorabona 
a tots els participants!

BTT
Aquest any s'ha creat un nou equip de 
competició federada en BTT amb seu 
a Olesa, format pels corredors Màster 
40, Sergio Portela, David Gonzalez, 
Juan Manuel i el Màster 30, José Sal-
guero, comptant amb el patrocini prin-
cipal, que a més dóna nom a l'equip 
de Tualuminio Grupo TecniToldo i els 
ajuts de Ingimec, Carns Casals, Best, 
Ford auto esparreguera, AMJ Disseny, 
Excafran i a més ajudant a la difusió 
de la AESWH (Asociacion Española del 
Sindrome Wolf-Hirschhorn).
L’equip participarà a les principals cur-
ses de la zona així com en tota Catalu-
nya, com és el Campionat Professional 
de Barcelona i la Copa Catalana Inter-
nacional, de les quals ja s'han disputat 
les primeres proves. 

Conveni
El Padel Indoor Ca n’Amat ha signat 
un conveni de col·laboració amb la 
Fundació Cruyff, per a la creació d'una 
escola infantil de pàdel adaptat.

Marxa
El passat diumenge 9 de març es va 
disputar la XV Marxa dels Castells de 
la Segarra amb sortida a Guissona. El 
circuït és una volta que passa pels ca-
mins dels castells més emblemàtics de 
la Segarra. La cursa va ser de rècord, 
amb una inscripció de 2716 persones 
de les que van finalitzar 2339, de 
les quals 816 dones. L'ultrafondista 
olesana Sandra Corcuera Marín, va 
completar els 54,6 km i 1.200 metres 
de desnivell acumulat, en un temps 
real de 5 hores i 37 minuts, finalit-
zant la 57a absoluta i 4a dona, amb la 
realització d’una molt bona cursa en 
progressió i després de finalitzar amb 
molt bones sensacions.

Informatització
L’Ajuntament ha aprovat l’adjudicació 
del contracte de subministrament, 
instal·lació i posada en marxa d’un 
programa de gestió dels abonats a 
les activitats de la Regidoria d’Esports 
per millorar la utilització de les dades, 
perfils, assistències i aforaments, i ga-
rantir amb uns torns el control d’accés 
a les dues piscines. 
Amb els nous programes es podrà sa-
ber en tot moment els usuaris de cada 
una de les activitats que organitza la 
Regidoria, treure estadístiques, saber 

quines activitats tenen més afluència, 
en quines èpoques de l’any, etcètera. 
El total de la inversió és de 33.000 
euros.

VI Cronoescalada BTT a 
Puigventós
El proper diumenge 18 de maig a les 
9.30 del matí se celebrarà una nova 
edició de la Cronoescalada BTT a Puig-
ventós. Amb un recorregut de 6,2 km 
des de l'Escola Daina-Isard fins al pla 
de Can Puigventós, la cronoescalada 
s'ha convertit en tot un clàssic de la 
comarca. Per participar obtindràs una 
samarreta de regal, tindràs avitualla-
ment 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 
masculí (20'01'') o femení (24'34") 
t'emportaràs un fantàstic pernil! Tot 
això només per 8€ si t'inscrius abans 
del 4 de maig o 12€ si t'inscrius del 5 
al 15 de maig. 
Inscriu-t’hi a través d'internet a http://
cronoescalada.daina-isard.cat o bé, 
presencialment a l'Escola Daina Isard.

Escacs
El passat diumenge dia 23 de març va 
finalitzar la Lliga Regular d’Escacs del 
Campionat de Catalunya d’Equips. En 
la categoria preferent territorial de 
Barcelona, el primer equip del C.E. 
Olesa va quedar cinquè amb 5 punts 
de 9 possibles, però empatat amb el 
tercer i quart als que per cert havia 
derrotat sobradament. El campió de 
grup va ser el Castelldefels amb 7½ 
punts, en tant que el Sitges “B” era 
colista (10è.) i baixava de categoria.
A segona territorial de Barcelona, 
l’equip “B” va mantenir la categoria 
tot i quedar 8è amb només 2 punts de 
9. Aquí el campió va ser el Santpedor 

“B” amb el total de punts possibles 
(9), en tant que perdien la categoria el 
Catalònia “E” i l’Hospitalet ”B”.
També es va presentar un tercer equip 
a Promoció Sub-12 que va quedar 
l’últim en el seu grup, però amb la dis-
culpa de no haver pogut presentar-se 
quasi mai amb l’equip al complert (4 
jugadors) i al fet que la puntuació final 
ve donada per l’acumulació de punts 
individuals (sistema olímpic) de totes 
les rondes. Amb tot i això, el club dóna 
per bona la seva participació.

Patinatge Artístic Olesa
Tal com vàrem informar a l’edició an-
terior, Laura Asensio va participar a la 
Preselecció del Campionat de Barcelo-
na de la categoria Cadet-Pre quedant 
en la 7a posició, per tant, la Laura s’ha 
classificat per participar tant en la 
modalitat de figures obligatòries com 
de lliure al Campionat de Barcelona el 
cap de setmana 3/4 de maig al pavelló 
municipal de Piera.
Interclubs patinatge 2014: el passat 
diumenge 30 de març es va celebrar la 
1a Fase del Campionat d’Interclubs de 
patinatge artístic d’enguany; aquesta 

Esport olesà

Gran cursa Foto: SCM

Nou equip de BTT Foto: DGM

Conveni signat Foto: FJC

Equip CPA Olesa Interclubs Foto: CPAO
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fase va tenir lloc al pavelló esportiu de 
les Roquetes del Garraf (Sant Pere de 
Ribes), els resultats van ser excel·lents 
pel CPA Olesa ja que les patinadores 
van aconseguir fer pòdium a totes les 
categories a les quals participaven. A 
la modalitat de Figures obligatòries, 
que es va celebrar pel matí, els pòdi-
ums van quedar de la següent manera: 
Debutant: 1a Júlia Puertas, certificat: 
1a Paula Panicello, Iniciació A: 1a Ma-
ria Cantarell i 2a Judith Hernández, 
Iniciació B majors:  2a Laia Grima i 

3a Eva Roselló i finalment a Iniciació C 
majors el pòdium sencer se’l va endur 
el CPA Olesa: 1a Andrea Barredo, 2a 
Anna San Felix i 3a Ivet Montjonell. 
Per la tarda va ser el torn de la moda-
litat de Lliure, la classificació va ser: 
Iniciació A: 3a Laia Cantarell, Iniciació 
B majors: 2n Joan Cascante, Iniciació 
B menors: 2a Ainhoa Angel i 3a Carla 
Muñoz, Iniciació C majors: 1a Anna 
San Felix, i Iniciació C menors: 2a Mar-
tina Garcia. La segona fase d’aquest 
campionat se celebrarà el diumenge 18 

de maig durant tot el dia a Lliçà de Vall.
El diumenge 6 de març vuit patinado-
res del Club van competir al Trofeu de 
patinatge artístic que organitzen les 
poblacions de Sant Andreu de la Barca 
i  Corbera del Llobregat, aquest trofeu 
també consta de dues fases, la primera 
fase va tenir lloc al pavelló municipal 
de Sant Andreu de la Barca i la segona 
fase està prevista pel proper 1 de juny 
al pavelló de Corbera del Llobregat.  
Aquest campionat hi ha participen les 
patinadores del grup Iniciació D i del 

C, B, cal destacar la 3a posició de la 
Lua Rincón a la categoria d’Iniciació E.
Des del club, es convida al públic en 
general a visitar l’estand que estan 
preparant per la Fira d’Entitats que 
organitza l’Ajuntament d’Olesa, el 
proper dissabte 31 de maig.
A partir del 15 de maig obrim les ins-
cripcions pel nou curs 2014-2015.
Per estar al dia de totes aquestes i 
d’altres informacions, les podeu trobar 
com sempre al portal web del club: 
www.cpaolesa.es.

Esport olesà (cont.)

Classificats
Treball
g	Enfermera con referencias se ofre-

ce para el cuidado de personas, 
inyectables, acompañamiento a 
hospitales. Vehículo propio. Tel.: 
603 638 057 (Susana).

g	Necesito una persona para que me 
pase unas canciones a partituras, 
da lo mismo, a piano, acordeón, 
etcétera. Tel.: 626 802 742 (Anto-
nio Camacho).

g	Busco trabajo de limpieza por ho-
ras, plancha, canguro. Tengo 33 
años y muchas ganas de trabajar 
en Olesa y alrededores. Tengo 
coche para desplazarme. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel.: 690 340 
088.

g	Se ofrece una señorita respon-
sable en limpieza o cuidado de 
personas mayores. Fija, externa o 
por horas. Con buenas referencias. 
Tel.: 648 078 532.

g	Noia de 25 anys tècnica en edu-
cació infantil i monitora ofereix 
serveis de mainadera de dilluns 
a diumenge. Tel.: 600 811 060. 
(Anna).

g	Chica joven busca trabajo de 
canguro, cuidado de personas 
mayores, ayudante de cocina, 
dependienta o para pasear perro. 
Cualquier horario disponible. Tel.: 
675 961 636.

g	Senyora amb experiència i respon-
sable s’ofereix a cuidar persones 
grans. Disponibilitat immediata. 
Tel.: 93 778 1319 (Anna Maria).

g	Chica responsable para trabajar 
los fines de semana, para limpieza 
o para cuidar a personas mayores, 
tengo referencias. Tel.: 617 578 
102 / 671 865 742. 

g	Clases de inglés para todas las 

edades y niveles. Preparación para 
los exámenes de la PAU, Bachille-
rato, FCE, EOI, etcétera. Tel.: 672 
077 409.

g	Massatge, Reflexologia i Reset ATM 
(mandíbula). Sala o domicili. Ser-
vei personalitzat en tot moment. 
Reserva't el teu espai acollidor de 
benestar. Tel.: 620 225 935 (Yo-
landa).

g	Senyora amb títol d'Auxiliar en 
Geriatria s'ofereix per cuidar a 
gent gran. Hores a convenir. Tel.: 
93 778 6591 (Núria).

g	Professora especialista en anglès 
ofereix classes de reforç escolar 
a estudiants de Primària i ESO. 
També ofereix classes d'anglès per 
a totes les edats i nivells. Tel.: 662 
173 377.

g	Señora española se ofrece para re-
alizar tareas de limpieza, canguro, 
ayuda al mayor y lo que sea. Ne-
cesito trabajar, aporto referencias, 
dispongo de vehículo para poder 
desplazarme y también puedo 
realizar tareas de dependienta. 
Tengo experiencia. Tel.: 686 715 
552 (Maika).

g	Acabes d’obrir una botiga i no 
acabes d’atraure prous clients? El 
teu bar necessita més ambient? 
No surten els comptes de la teva 
oficina o taller? La publicitat és la 
solució, i jo puc ajudar-te. M'ofe-
reixo per a dissenyar campanyes 
publicitàries: cartells, anuncis, 
tríptics, pàgines web, xarxes so-
cials i altres suports. Preu molt 
assequible. Contacteu al tel.: 678 
966 214.

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

g	Limpiezas Sierra: cristales, persi-
anas, rótulos, viviendas, oficinas, 
comunidades, aparcamientos. 
¡Precios ajustados! Tel.: 669 142 
382; a/e: limpiezassierra@gmail.
com

g	Llicenciada en Filologia catalana 
s'ofereix per a fer classes tant de 
reforç escolar de llengües a alum-
nes de primària i secundària, com 
de llengua catalana a adults. Tel.: 
618 593 373 (Emma).

g	Universitària s'ofereix per a fer de 
cangur a nens i nenes tan entre 
setmana com festius. Preu a con-
venir. Tel.: 654 707 318.

Automotor
g	S'ofereixen places d'aparcament 

en un pàrking ampli sense colum-
nes al carrer Alfons Sala, 81 al nou 
preu de 60€ IVA inclòs. Tel.: 656 
567 484.

g	Se vende Toyota Land Cruiser 
(motor japonés 2L, 2,5 diésel) año 
1985, exento de impuestos, funci-
ona bien, falta pasar ITV, 240.000 
km, revisión recién hecha). Precio: 
3.400 euros.

g	Es ven plaça de pàrking al carrer 
Benet i Margarit (La Central). Preu: 
7.800 €. Tel: 673 859 199.

Immobiliària
g	Llogo pis a Barcelona, zona uni-

versitat Pompeu Fabra (costat Parc 
Ciutadella), 3 habitacions, moblat, 
2 ascensors, bany complert. Preu: 
800 €. Telèfon: 649 298 268. 

g	Llogo estudi a Barcelona Gran Via/
Plaça Cerdà; amb mobles, un sol 
ambient, bany independent, cuina 
americana i galeria. Preu: 450 €. 
Telèfon: 93 309 9877.

g	Se alquila piso  céntrico, de 70 m2, 

con 2 habitaciones dobles y una 
sencilla, con mucha luz i buenas 
vistas, todo reformado, como nu-
evo. Precio: 450 euros. Tel.: 635 
029 284 (Pepi).

g	Es traspassa bar en ple rendiment, 
molt bé situat, zona escolar. Inte-
ressats, trucar al tel: 609 685 939.

Diversos
g	¡¡¡Oportunidad única!!! ¡Césped 

artificial directo de fábrica! La 
mejor calidad al mejor precio, sin 
intermediarios. Varios modelos. 
Garantizado. Realismo 100 %. Sin 
necesidad de arena. Posibilidad de 
colocación. Tel.: 649 116 960.

g	Es ven mobiliari i aparells de per-
ruqueria. Tel.: 868 308 113.

g	Es venen dues balances electrò-
niques; una Dibal E-130 colgante 
amb nou memòries, emissió de ti-
quet, negre 15 kg, i l'altre Magrinà, 
Mod. NI-10. Interessats, trucar al 
tel.: 93 778 1799.

g	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 
ofertes. Els anuncis romandran 
publicats un mes i si es volen re-
petir, s’ha d’enviar una sol·licitud.

Els anuncis d’aquesta secció són 
gratuïts, només ens has d’enviar 
un text no superior a 15 paraules a 
periodic08640@hotmail.com, perio-
dic08640gmail.com, o al tel. 635 810 
173. El periòdic no es fa responsable 
de possibles canvis de preus o modifi-
cacions de les ofertes. Els anuncis ro-
mandran publicats un mes i si es volen 
repetir, s’ha d’enviar una sol·licitud.
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Per molts anys !
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Abril
Adriana Morraja Mostazo (18), Alba Cano Bañales (13), Alba Morral Antón (17), Alexey Nurislamov (11), Angeles Valdivia Sánchez (77), Anna Arjona Poquet 
(10), Antònia Martells, Arantxa Segura Lozano, Arnau Toledo Vallès, Assumpció Valls Graells, Bernat Armengou Segura (22), Carme Jorba Picañol (66), Carolina 
Suriñach Roca (35), Cinta Alcon Franch (20), Conchi Marco Parra (54), Daniel Terradas Ricard (88), David López Peláez (30), Diana López (25), Eloy Cárdenas 
Morales (6), Encarna Peláez Montes (56), Enric Bernardó Grattesat (41), Eusebio García Romero (81), Eva Cano Bañales (19), Eva Diago (32), Fèlix Carreras i 
Gironès (57), Ferran Martínez Muñoz, Francisco Cèspedes Tena (44), Francisco Mostazo (72), Gemma Casulla (38), Goretti Cela Tomàs (22), Gregorio Montoya 
Salas (68), Ingrid Pascual Reyes (17), Isa Fernández (32), Isaac Casanovas Resina (34), Javier Roda (27), Jessica García Sabarit (32), Jesús Flores Segovia (21), 
Joan Daví Tomàs (46), Joan Termens Prades (69), Joan Vilà Bobé (29), Jordi Caballer (39), Jordi Caballol (39), Jordi Morelló López (32), Jordi Térmens López 
(42), José García Aranda, Josep Morraja Domingo (51), Josep Amores Guevara (50), Josep Campos (68), Juan José Gasch Millán (73), Juan Muñoz Martin, Juanita 
Fernández Segura (73), Júlia Térmens Agut (16), Julieta Speranza (40), Laura Díaz Muñoz, Laura Escayola Escamilla (18), Laura Pérez Puig (38), Laura Romero 
Ropero (19), Leandro Taravilla Alcántara (74), Lluïsa Gutiérrez Ramírez (46), Marc Altarriba Taravilla (19), Marc Tarrazona Closa (19), Maria Angels Pérez (54), 
María José Barroso (37), Maria Pous Martorell (28) Maria Pujol Fernández (20), Marta Comellas Alert (38), Marta Flores Soler, Matilde Blasco Feijoó (64), Melció 
Molina (83), Melina Fraile Avalos (23), Mercè Jorba Climent (75), Miguel Moreno Gómez (18), Miquel Perpinyà Torregrosa (70), Montse Pastor Castells (49), Neus 
Pérez Manyà (23), Nicole Cera (12), Noèlia Quesada Carrique (23), Núria Artola González (55), Núria Flores Soler (20), Pedro Vázquez Pérez (41), Pep Vilà Paltor 
(38), Pepita Garrucho (72), Pilar Márquez Tirado (76), Raquel Amador Teruel (38), Renato Marzano Arcarons (26), Ricard Bernades Agüero (24), Rocío Galindo 
Olmo (17), Roger Forn (17), Roger Sequera Galobart (15), Rosa Llorens Laria (74), Rosalía Reyes Ruiz (77), Tere Vilardrich, Teresa Ribas Matas (39), Vicenç 
Tarrazona Rodríguez (58), Vicente Cocinero Muñoz (54), Xavier Martínez Tomàs (21).

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@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.

FELICIDADES 

MAR 
De parte de tu amiga 
Silvia que te quiere 
muuuuuuucho
7 de Abril

FELICITATS 

DOLORS
50 ANYS!

FELICIDADES 

NOA 
Te queremos chiqui. 
De parte de la daniela 
y de tus papis. 5 años
2 de Abril

MOLTES 
FELICITATS 

PETITA 
En el teu en aniversari. 
El dia 6 d'abril fas 4 
anyets. Sigues sempre 
així de feliç. T'estimem 
moltíssim.L'Estela, papa i 
mama.

FELICIDADES 

SERGIO 
De parte de Silvia y 
las pekes. Te quere-
mos muuuuxo. 
7 de abril

PER MOLTS 
ANYS

NÚRIA 
7 anys. El papa, la 
mama i la tata.

FELICITATS 

MARTA
26 anys el 30 d´Abril, 
de part de Manel, 
Esther i David

FELICIDADES 

SORAYA 
2/4/14 ya cumples 7años.
Te queremos tu mama tu 
Hermanita tus prim@s tus 
ti@s abuel@s amig@s... 
Todos te deseamos un 
feliz cumpleaños mi Niña... 
Muuuak

Abracadabra

ANAU!!
FELICITATS
23 d’abril. 14 anys

ET TROBAREM A FALTAR MIGUEL
Tu partida nos deja huérfanos de un gran amigo.
Por siempre en nuestros corazones, donde quieras que estés.
¡Nunca te olvidaremos!

Tus amigos
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