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Tragèdia a Olesa

“Como una estrella fugaz, eclipsando a 
su paso a todas las demás, así pasaste 
tú; ahora brilla fuerte e iluminanos a to-
dos para poder seguir sin ti”. Aquest és el 
missatge que els nets i netes de Maria Teresa 
Toledo Heredia “La Maruchi”, la víctima fatal 
de l’incendi a Sant Bernat, volen transmetre.

La família de “La Maruchi” tal com era cone-
guda, vol agrair de tot cor totes les mostres 
de suport, solidaritat, els ànims i les expre-
sions de condol rebudes no només del veïnat 
de Sant Bernat, sinó de tot el poble d’Olesa 
a través de les xarxes socials.

Els fets
L’incendi en un bloc de pisos del barri 
de Sant Bernat el passat dissabte 11 
de setembre, ha provocat la mort d’una 
veïna d'Olesa de 71 anys que estava en 
l'habitatge on s'ha originat el foc. A causa 
de l'alta temperatura i l'intens fum que 
ha afectat l'edifici també hi ha hagut 18 
persones ferides, quatre d'elles de gra-
vetat (de les quals, tres en estat crític).
El foc es va originar al 1r 4a del bloc ubi-
cat al número 22 del carrer de Jaume Du-
ran Duran. Els Bombers van rebre l'avís a 
les 21:52 hores i immediatament s'hi van 
desplaçar fins al lloc, on hi van actuar deu 
dotacions de Martorell, Sant Feliu, Corne-
llà, Rubí, Igualada, Vilafranca i Hospitalet, 
així com una unitat d'infermeria i dos 
vehicles de comandament de Bombers. 

També s'hi va desplaçar la Policia Local 
d'Olesa, unitats de Mossos d'Esquadra i 
14 ambulàncies del Servei d'Emergències 
Mèdiques (SEM), que van atendre els 
ferits i tots els veïns i veïnes del bloc, un 
cop evacuat. Set de les persones ferides 
van ser traslladades a diferents hospitals, 
i la resta va ser atesa i donada d'alta pel 
SEM al mateix lloc dels fets.
Un cop apagat l'incendi, i atesos els ferits 
i afectats, els Bombers van inspeccionar 
tot l'edifici per comprovar l'estat dels 
diferents pisos. Tot seguit, l'arquitecta 
municipal també va inspeccionar l'edifici 
per comprovar si hi havia afectacions en 
l'estructura. Segons la inspecció, l’edifici 
no té danys estructurals però els serveis 
(gas, aigua i llum) han quedat afectats.
Des de l'Ajuntament, personal dels Ser-

veis Socials ha atès les famílies afectades, 
que no podran tornar als seus habitatges 
fins que els subministres es puguin posar 
en funcionament de nou. Les famílies que 
no tenien lloc on passar la nit han estat 
reallotjades per l'Ajuntament en un hotel 
de Martorell, en total s'han reallotjat 13 
persones de cinc famílies diferents.
L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera i el regidor 
de Seguretat, Jordi Martínez, juntament 
amb altres membres de l'equip de govern, 
van ser en tot moment al lloc de l’incendi 
seguint les tasques dels bombers, i coor-
dinant l'atenció als veïns i veïnes afectats 
i la inspecció del bloc afectat. Les tasques 
van duran fins les 3 de la matinada.
Per la seva part, els Mossos d’Esquadra 
continuen la investigació per determinar 
les possibles causes de l’incendi.

Homenatge
El passat dilluns 13 de setembre, des-
enes de persones s’han aplegat davant 
l’Ajuntament d’Olesa de Montserrat 
per mostrar el seu suport i condol a 
les famílies afectades. Durant la con-
centració s’ha fet un minut de silenci 
en un dilluns que l’Ajuntament d’Olesa 
ha decretat com a dia de dol oficial. 
L’acte ha comptat amb la presència de 
l’alcalde d’Olesa de Montserrat, Miquel 
Riera, així com de diferents regidors i 
regidores de l’Ajuntament, i el conseller 
de Serveis Socials del Consell Comar-
cal del Baix Llobregat, José Antonio 
Monteagudo. Al minut de silenci també 
hi ha assistit algunes de les persones 
afectades per l’incendi i familiars de 
“La Maruchi”.
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dimecres 1 CASAL
dijous 2 LEY
divendres 3 CASELLAS
dissabte 4 CASAL
diumenge 5 LEY
dilluns 6 CASELLAS
dimarts 7 CASAL
dimecres 8 BARGALLÓ
dijous 9 VENDRANES
divendres 10 BERENGUER

dissabte 11 LEY
diumenge 12 ST. BERNAT
dilluns 13 CASAL
dimarts 14 BARGALLÓ
dimecres 15 VENDRANES
dijous 16 BERENGUER
divendres 17 LEY
dissabte 18 ST. BERNAT
diumenge 19 CASELLAS
dilluns 20 BARGALLÓ

dimarts 21 VENDRANES
dimecres 22 BERENGUER
dijous 23 LEY
divendres 24 ST. BERNAT
dissabte 25 CASELLAS
diumenge 26 CASAL
dilluns 27 VENDRANES
dimarts 28 BERENGUER
dimecres 29 LEY
dijous 30 ST. BERNAT

Farmàcies de torn diürn  - setembre 2021
De les 08 h. del matí a les 22 h. de la nit

BARGALLÓ Arq. Ramon Torrella, 22 T. 93 778 75 43
BERENGUER Anselm Clavé, 114 T. 93 778 01 86 
CASAL Sant Pere, 27 T. 93 778 72 34
CASELLAS Colon, 91 T. 93 778 21 19

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

Això passa al poble
Tardor amb cursos
Ja estan obertes les inscripcions als 
nous Cursos de Tardor que propo-
sa La Teixidora, el Servei d'Atenció 
i Informació a la Dona (SIAD) de 
l’Ajuntament. Els tallers són presen-
cials i gratuïts i les places, limitades, 
s'establiran per ordre d'inscripció.
El primer dels tallers és d'acompa-
nyament emocional i porta per títol 
“Sanar la ferida interna", a càrrec 
de Verònica Soto, periodista, coach, 
consultora de marca personal i co-
municadora nata. Es farà en quatre 
sessions. L'objectiu és que les partici-
pants es coneguin i comprenguin mi-
llor, puguin identificar la seva ferida 
interna per poder-se acompanyar en 
el seu dia a dia i tinguin eines perquè 
aquesta ferida no els boicotegi en el 
moment present.

El segon taller que s'ha programat 
és el d'autodefensa feminista, que 
es farà en 7 sessions els dies 18 i 25 
d'octubre, i el 5, 8, 15, 22 i 29 de 
novembre. Aquest taller està adreçat 
a dones que volen no només en 
aprendre a defensar-se d'agressions, 
sinó també de crear autoconfiança, 
estimar-se a una mateixa, perdre la 
por, crear vincles i suport mutu entre 
dones. L'impartirà la Caren Niemann, 
psicòloga de formació, facilitadora 
de processos grupals i projectes co-
munitaris i formadora d’autodefensa 
amb perspectiva feminista.
La tercera activitat programa als 
Cursos de Tardor de la Teixidora és 
un curs d'Informàtica de nivell 1, 
que s'impartirà els dilluns d'octubre 
a novembre a la tarda, a l'Escola 
Municipal d'Arts i Oficis. 

Les inscripcions són gratuïtes i ja 
es poden formalitzar a La Teixidora 
(Edifici dels Safaretjos, Salvador 
Casas, 3) de dilluns a divendres de 
9 a 15 hores i dimarts i dijous de 16 
a 19 hores, o per correu electrònic a 
cird@olesademontserrat.cat

La Passió
La Passió engega la programació 
2021-2022 d’activitats al teatre amb 
una bona dosi de màgia i humor de 
la mà del premiat il·lusionista Pere 
Rafart i del monologuista Paco Her-
nández, que portaran a l’escenari “El 
pitjor show de la història”. La cita, 
per a totes les edats, és el proper 
dissabte 18 de setembre a les 18:30 
hores i les entrades ja són a la venda.
Com ells mateixos afirmen, a 
l’espectacle “hi ha màgia i humor 

per a tots els públics” i avisen, de la 
seva experiència als escenaris amb 
El pitjor show de la història, que 
“quan aconsegueixes impressionar i 
fer riure des d'un nen de 6 anys fins 
a una àvia de 90 pot ser per dues 
coses: l'espectacle és més bo de 
com el definim o bé a l'acabar vam 
repartir caramels”.
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Això passa al poble (cont.)
Per altra banda i amb l’arrencada 
del curs 2021-2022, La Passió posa 
un any més en marxa els tallers es-
cènics que l’entitat ofereix en horari 
extraescolar. Ball, cant, interpretació 
i break dance són les modalitats que 
s’ofereixen perquè tant els infants 
com joves i persones adultes puguin 
trobar el seu espai per gaudir del 
món artístic. Les inscripcions als ta-
llers es poden fer a la Secretaria de 
l’entitat en horari d’atenció al públic.

Autobusos elèctrics
La línia M3 de TGO Dx, que connec-
ta l’estació d’FGC d’Olesa amb el 
municipi d’Esparreguera, passarà a 
oferir-se amb autobusos totalment 
elèctrics. L’entrada en circulació dels 
nous vehicles, que es preveu que es 
dugui a terme durant la primavera 
del 2022, suposarà un nou pas en el 
compromís de TGO Dx amb la sos-
tenibilitat i amb el compliment dels 
Objectius de Desenvolupament Sos-
tenible inclosos dins l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides. L’acció ha 
estat possible gràcies a la signatura 
d’un acord entre TGO Dx, la Direcció 
General de Transports i Mobilitat de 
la Generalitat de Catalunya i Ferroca-
rrils de la Generalitat de Catalunya.
Concretament, l’acord permetrà 
substituir els dos vehicles dièsel de 
12 metres amb els quals TGO Dx ofe-
reix actualment el servei per dos au-
tobusos totalment elèctrics. Alhora, 
TGO Dx durà a terme la instal·lació 

d’estacions de càrrega elèctrica de 
vehicles a les seves cotxeres, fet 
que permetrà carregar les bateries 
de càrrega lenta nocturna dels dos 
nous autobusos. Amb aquesta acció, 
TGO Dx serà una de les primeres 
operadores de mobilitat a Catalunya 
en connectar una estació d’FGC amb 
una flota de vehicles totalment elèc-
trics. Amb dades de 2019, la línia M3 
de TGO Dx té una demanda anual de 
44.000 viatgers.

Mercat dels divendres
Amb el lema “És el meu mercat se-
tmanal”, l'Ajuntament va iniciar una 
campanya de promoció del mercat 
ambulant dels divendres que impul-
sa la Diputació de Barcelona amb 
l'objectiu de potenciar el comerç de 
proximitat i amb una oferta variada 
i de qualitat.
Els mercats setmanals impulsen el 
model de comerç de proximitat i ga-
ranteixen a la població consumidora 
una oferta comercial variada i de 
qualitat. Van i venen cada setmana, 
fomentant la sostenibilitat, ja que 
no ens hem de desplaçar... venen 
ells a nosaltres, arribant a petits i 
grans municipis, i són dinamitzadors 
econòmics i socials per excel·lència 
dels municipis. 
El divendres, dia de mercat a Olesa, 
es fomenta la cohesió social, ja que 
la gent surt al carrer, convertint-se 
així en punt de trobada per la gent 
del municipi, fomentant també la 
socialització de diferents generacions 
i cultures. Aquest fet també afavoreix 
que es dinamitzi l'activitat econòmica 
d'altres comerços i serveis del mu-
nicipi, donat que es complementen 
amb el comerç urbà del municipi i 
es genera una interacció entre ells.
Per altra banda, també tenen un fort 
component cultural, ja que hi ha la 
tradició d'anar al mercat, una tradició 
que passa de generació en genera-

ció. El dia de mercat també es veu 
incrementada l'activitat econòmica 
a tot el municipi. Comprar al mercat 
setmanal és apostar pel negoci i la 
dinamització local, pel comerç de 
proximitat, amb el que sempre hi 
pots comptar, és el mercat de tota 
la vida.
El mercat dels divendres d'Olesa 
compta amb més d'una cinquantena 
de parades que ofereixen productes 
tèxtils, complements, estris de la llar 
i alimentació. 

Club de la Feina
El Club de la Feina de Cal Rapissa (de-
penent del departament de Promoció 
Econòmica de l'Ajuntament d'Olesa) 
s'ha adaptat a un nou format, amb 
més ordinadors per a les persones 
usuàries i el suport i assessorament 
tècnic d'una orientadora laboral.
Buscar feina és una feina i compor-
ta moltes accions diferents i moltes 
persones no les poden o saben fer 
de forma autònoma. Amb l'objectiu 
de que aquestes persones tinguin 
més garanties en el seu procés de 
recerca de feina treballa el Club de la 
Feina de Cal Rapissa de l'Ajuntament 
d'Olesa. Aquesta espai, dedicat a la 
recerca activa de feina de manera 
autònoma, s'ha adaptat per ofe-
rir una millor atenció als usuaris i 
usuàries. El servei compta amb més 
recursos, com ara més ordinadors, 
i també amb l’assessorament d’una 
orientadora laboral que els ajuda en 

la identificació dels canals de recerca 
més adients al seu objectiu labo-
ral, en l’ús de determinats portals 
d’ocupació, en la preparació i rea-
lització de trucades a empreses, en 
l’elaboració i la revisió de la carta de 
presentació i del currículum vitae, la 
planificació i seguiment de l’agenda 
o la preparació de diferents proves 
del procés de selecció.
Per participar en el Club de la Feina 
de l'Ajuntament cal estar inscrit a la 
Borsa de treball del Servei de Promo-
ció Econòmica i reservar dia i hora, 
ja que l'aforament està restringit. 

Premis Relleu
Els vuit ajuntaments de la zona nord 
del Baix Llobregat, amb el suport 
de la Diputació de Barcelona, posen 
en marxa per primera vegada els 
“Premis Relleu de Negocis del Baix 
Llobregat Nord” amb l’objectiu de 
reconèixer i premiar la iniciativa em-
prenedora dels usuaris dels Centres 
Locals de Serveis a les empreses 
dels municipis d’Abrera, Castellví de 
Rosanes, Collbató, Esparreguera, 
Martorell, Olesa de Montserrat, Sant 
Andreu de la Barca i Sant Esteve 
Sesrovires que han comprat empre-
ses ja existents. Les candidatures es 
podran presentar durant els mesos 
de setembre i octubre i hi haurà 
cinc premis valorats amb un total de 
10.000 euros

Teatre i més...
El Casal d’Olesa comença la seva 
temporada 2021-2022 amb una mul-
titud de novetats i d’oferta cultural de 
qualitat! Al taller de teatre ofereixen 
grups per infants, joves i adults, en 
diferents dies i hores de la setmana. 
Pots consultar tota la informació en 
detall i inscriure’t a través de les 
nostres xarxes (@casalolesa) o de la 
seva pàgina web www.casalolesa.cat. 
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Això passa al poble (cont.)

I si prefereixes mirar-te l’escenari de 
lluny i gaudir des del seient, tenim 
una proposta que no podràs rebutjar: 
teatre olesà. Els dies 17, 18 i 19 de 

setembre arriba “No et vesteixis 
per sopar”, una comèdia d’embolics 
sentimentals i de mentides, on dos 
bons amics intentaran sobreviure a 
una nit plena de secrets i sorpre-
ses que prometia ser ben plàcida i 
tranquil·la. Seran els dies 17, 18 i 
19 de setembre.
A part d’això, des del Casal convi-
dar a gaudir de propostes fílmiques 
d’allò més interessants. Inauguren 
les projeccions del D'A Film Festival, 
un circuit de cinema d’autor indepen-
dent que tindrem els diumenges de 
mitjans de cada mes fins desembre. 
Així com els ja tradicionals passes del 
Cinema Casal dels últims diumen-
ges de cada mes. Aquest setembre 
presenten una pel·lícula guanyadora 
d’un Òscar: “Otra ronda”. També 

a finals de mes tindren l’exposició 
“Amnèsia” de la Jordina Cascante, 
alumna de l’institut Daina Isard.

Miquelets
“Viurem lliures o morirem!”. “Sant 
Jordi! Firam firam!” Aquests són els 
crits de guerra que es van poder 
sentir el primer cap de setmana 
d’aquest mes en moltes ocasions pels 
carrers del nucli antic d’Olesa, durant 
la celebració de la Festa dels Mi-
quelets 2021. Desenes d’integrants 
dels grups de recreació històrica, 
encapçalats per Miquelets de Cata-
lunya i el regiment olesà de fusellers 
de muntanya Josep Vilar i Ferrer i 
moltes persones de dins i fora del 
municipi han gaudit plenament d’un 
cap de setmana en el qual Olesa fa 

un veritable salt en el temps, fins al 
segle XVIII.
El president de l'associació La Festa 
del Miquelets, Adrià Carreras, fa una 
valoració molt positiva de la festa 
d'enguany “teníem molta por per-
què no sabíem si d'un dia per l'altre 
podrien canviar les restriccions pel 
tema de la pandèmia i afectar tota 
la programació però al final tot ha 
sortit bé. Aquesta ha estat una edició 
d'impàs, entre la de fa dos anys que 
es va fer amb totes les activitats, i la 
propera, que esperem que també es 
pugui fer així. Estem contents per-
què molta gent ens ha felicitat i s'ha 
mostrat interessada en participar en 
les properes edicions de la festa que 
esperem sigui més gran”.
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Correu
Un nou curs per 
recuperar el barri
Comença un nou curs i des de l’AAVV 
de la Rambla i l’Eixample estem 
il·lusionats en encetar un nou cicle 
de treball comunitari per poder re-
impulsar la cultura, la solidaritat, el 
suport mutu..., treure el llibres al 
carrer, explicar contes per la mai-
nada, portar la música a les places, 
compartir coneixement i vivències 
amb tota la diversitat de cultura que 
convivim al barri.
En aquests darrers dies ens hem 
esforçat per mirar de recuperar 
l’activitat pública al carrer, compar-
tint els plaers de la lectura per Sant 
Jordi, celebrant les festes populars 
del barri en un format segur, així com 
la coorganització de l’exitosa Festa 
del Xai amb el Centre Cultural Islàmic 
d’Olesa. Gràcies per recolzar-nos!
Però seguim també amb reptes molt 
importants i que ens preocupen: 
la situació d’aquelles persones i 
col·lectius més vulnerables i més 
invisibilitats, la manca de proximitat 
dels serveis públics al barri o l’estat 
dels nostres carrers i places.
Sabem que hi han moltes man-
cances i dèficits, i un sentiment 
d’abandonament del nostre barri: el 

veïnat més proper a la via del tren 
ens informa que els passos soterrats 
segueixen estan bruts i en mal estat; 
els comerços de la Rambla senyalen 
que s’ha tornat a tenir el problema 
de cada estiu amb l’embossament de 
la part baixa; les famílies del l’escola 
Ferrà i Esteve ens diuen que ja fa 
mesos que s’han talat arbres grans 
i preciosos del Cebrià Montserrat, 
però ni s’han arranjat els forats ni 
s’han replantat; les persones del Pep 
Ventura segueixen amb el carrer ple 
de forats i esquerdes...
És per això que necessitem la vostra 
ajuda! Per organitzar actes culturals, 
per dinamitzar el carrer i el local, 
per poder resoldre necessitats de les 
persones o per fer el seguiment de 
la via pública, entre moltes d’altres 
coses que es poden proposar, plan-
tejar i fer: de forma conjunta pel bé 
comunitari.
Ara que comença el curs, i hem po-
gut recarregar una mica d’energia, 
és un bon moment per sumar-se 
a l’associació veïnal. La nova Junta 
estarem encantada! Us hi animem! 
Podeu contar amb l’AV Rambla–
Eixample a: laramblaeixample@
gmail.com
AAVV La Rambla-Eixample

Reflexió
Estamos en época de pandemia, eso 
ya lo sabemos todos y algunos lo 
están sufriendo duramente en su día 
a día. Tenemos identificado el virus, 
al que hemos etiquetado como CO-
VID-19 con sus respectivas variantes 
(Alfa, Beta y Delta). Estamos vacu-
nándonos para sobrevivir al ataque 
del virus, mortal y traicionero.
Pero tenemos otros tipos de virus 
en las que las vacunas cada vez son 
más ineficaces. Todos ellos dentro de 
lo que llamaré el “Covid-cerdo” con 
varias variantes. Detallaré algunas:
Covid-botellón: sus síntomas se ha-
cen evidentes en aquellas personas, 
que después de hacer su botellón 
particular, no son capaces de tirar 
los envases a la papelera (algunas de 
ellas a tan sólo un metro o menos de 
distancia), dejándolos en plena calle 
(latas, botellas rotas, etcétera) con 
el peligro que puede suponer para 
menores y adultos.
Covid-cáscaras: sus síntomas se 
hacen evidentes en aquellas perso-
nas, que después de haberse dado 
un atracón de pipas, almendras o 
cualquier alimento similar, no son 
capaces de tirar las cáscaras a la 
papelera del mismo ejemplo anterior.

Covid-excrementos: sus síntomas se 
hacen evidentes en aquellas perso-
nas que no son capaces de recoger 
los excrementos de su mascota con 
la bolsa de plástico, que muchas 
veces llevan pero que, entiendo no 
saben para qué sirve, y dejarla, como 
en los anteriores, en las papeleras 
colocadas para tal efecto.
Y así podrían añadirse más ejemplos; 
seguro que el que está leyendo este 
apunte ha visto más casos que se 
encuadran dentro de la familia del 
“Covid-cerdo”. Las consecuencias 
de este tipo de virus derivan de la 
suciedad que crea en el entorno, 
afectando a las personas que viven 
en las zonas donde se desarrolla.
Antes, la vacuna de la educación y 
el civismo funcionaba. Hoy en día 
se requiere otro tipo de vacuna más 
efectiva. Yo no la he descubierto, es-
pero que los investigadores sociales 
encuentren alguna. Por el momento 
intento ser lo más inmune posible 
a este tipo de virus, a ver si con el 
ejemplo, alguno de los contagiados 
toma medidas para curarse.
Jesús Moreno Garrido

INICI DEL
CURS 2021/22: 
6 de setembre
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Correu (cont.)
Arbres
Fa uns dies vaig passejar per la zona 
de Cal Candi i m’ha donat la impressió 
que posaran pocs arbres a la zona. 
Espero estar equivocada perquè es 
molt l´espai que s’està urbanitzant. 
Si no estic equivocada, l’Ajuntament 
els ha d’obligar, si no a plantar-los, 
si a deixar els furats per poder-los 
plantar. Olesa està molt necessitada 
de arbres als seus carrers.
A tot el barri de les Planes no hi ha 
cap arbre, a tot el barri del Collet de 
Sant Joan no hi ha cap arbre, si es 
puja a la piscina pel c/Vall d’Aran no 
hi ha cap arbre i molts dels carrers 
del poble estan sense arbres. Crec 
també, que cada cop que s’arregla 
una vorera s’hauria de planificar per 
plantar arbres.  Un poble més verd 
és un poble més sa, tots hi guanyem.
T.L.

Les Planes
Tornem de vacances i tornem a 
arrencar el curs amb il·lusió! Però, 
malauradament, també ens trobem 
amb la destrucció de Cal Candi: més 
moviments de terres, més asfalt, 
més soroll, menys vida i més tristesa. 
No ens agrada en el que s’està con-
vertint la nostra vila i volem canviar 
el gris del ciment pel verd de la vida, 
aquest és el nostre lema, volem una 
Olesa diferent.
En edicions anteriors vam fer una 
crida als olesans i olesanes perquè 
ens expliquessin el seu cas, la seva 
experiència en quan a totes les obres 
començades, la seva opinió personal 
d’aquesta Olesa...i aquest mes, en 
aquest article us demanem el mateix, 
aquí estem! Us escoltem! I si neces-
siteu ajuda, us ajudem! Així que us 

seguim encoratjant a enviar-nos la 
vostra opinió, queixa, idea per atu-
rar tot això...qualsevol cosa que ens 
vulgueu dir és ben rebuda i agraïda. 
Les queixes i opinions que anem 
rebent, totes giren entorn a la mag-
nitud de les obres, potser tots pen-
sàvem en unes obres més petites, 
però Cal candi s’ha convertit en un 
desert amb unes màquines al fons 
que fan l’aspecte d’estar en una 
gravera. Però això no és tot, aquest 
aspecte tan devastador porta proble-
mes als veïns del voltant, problemes 
greus de soroll (costa viure en una 
obra costant), de pols, de moviments 
de terra que fan malbé els ciments 
de les seves cases i fan esquerdes a 
les seves parets...sembla que perquè 
uns visquin com a reis en una casa 
nova, als altres els hi ha de deixar 
la casa mig destrossada, no és just i 
per això ho volem fer públic a través 
d’aquest espai!
I aquí us deixem amb els escrits 
que hem rebut aquest mes, moltes 
gràcies per la vostra participació i 
confiança.
“Hola com a veí del Casc Antic vull 
manifestar la meva molèstia i la dels 
veïns, sobre les obres que s’estan 
realitzant a Cal Candi. Patim sorolls, 
patim la presència de molta sorra 
(que implica netejar constantment 
casa nostra perquè no es faci malbé), 
sembla a ser que ens estan muntant 
una gravera i no ens ho han explicat! 
Des d’aquest espai fem una crida 
perquè ens donin alguna explicació”.
“M’omple de tristesa veure com aquest 
poble no s’assembla gens al que vaig 
conèixer quan era petit. Poc a poc anem 
perdent l’herència que podíem deixar 
als nostres fills, i sempre en benefici 
de molts pocs, sovint els mateixos. El 

soroll i la pols un dia s’acabaran, però 
el ciment es quedarà”.
Rebuts aquests testimonis, com a 
moviment veïnal i juntament amb 
l’AAVV Les Planes, com a associació 
de veïns directament afectada, infor-
mar-vos que seguim aquí al peu del 
canó i esperem els vostres missatges 
o mails per treure’ls a la llum el mes 
vinent. Som-hi! Tot suma!
AAVV Les Planes

Prou ampliacions: ni 
port, ni aeroport!
El proper diumenge 19 de setembre a 
les 12 hores a Barcelona hi ha convo-
cada una gran manifestació unitària 
per mostrar l'oposició a l'ampliació 
de l'aeroport del Prat. Ni un pam de 
terra més.
El model “desarrollista” que impulsa 
AENA amb aquesta (i d'altres amplia-
cions) no respon a l'interès ni a les 
necessitats del territori i només vol 
satisfer el consumisme depredador 
del capitalisme global. Tanmateix 
comportarà la desaparició de l'espai 
de La Ricarda com a un dels paratges 
naturals del Delta del Llobregat més 
valuosos.
Crisi climàtica: l'ampliació és incom-
patible amb la crisi ecològica global 
que vivim, amb la disponibilitat 
limitada de recursos energètics i ma-
terials, i amb els diferents compromi-
sos i acords de reducció d’emissions 
de gasos d'efecte hivernacle.
La salut i el benestar dels pobles, en 
joc. A més de la gran contaminació 
atmosfèrica, lumínica i sonora que 
generen el port i l’aeroport, també 
afecten negativament a la salut i el 
benestar de les poblacions veïnes 
(humanes i no humanes) i n’alteren 
el comportament.

Ni amb l'actual model ni amb 
l'ampliació es resolen les necessi-
tats vitals bàsiques i comportarà un 
fort impacte social: encariment de 
l’habitatge, massificació de l’espai 
urbà i del transport públic, precarit-
zació laboral, desaparició del comerç 
local, greus problemes de mobilitat…
Des d'Olesa i per la vida. El Moviment 
Veïnal d'Olesa comparteix els motius 
que impulsen aquesta convocatòria 
i, de fet, són molt semblants als que 
ens porten a oposar-nos al creixe-
ment del Nou Pla Urbanístic que està 
impulsant l'Ajuntament i que omplirà 
Olesa, els propers anys, de ciment, 
asfalt i especulació urbanística .
No tenim dos Cal Candis com no 
tenim dos Plans de Can Llimona, ni 
tenim dues Oleses com tampoc te-
nim dues Terres. Sols en tenim una 
i l’hem de protegir i conservar. Per 
això convoquem, conjuntament amb 
SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, a la 
defensa del clima, la salut i la vida. A 
Olesa, a Catalunya i al món sencer: 
#MenysAvionsMésVida!
Moviment Veïnal d’Olesa

El periòdic 08640 no es fa respon-
sable del contingut de les cartes 
(opinions, comentaris, rèpliques 
i suggeriments d’interès general, 
respectuosos cap a les persones i 
institucions), i es reserva el dret de 
publicar-les i resumir-les si és neces-
sari. Els articles que no es publiquen 
en aquesta edició per falta d’espai, 
sortiran a les properes edicions. Les 
cartes per a aquesta secció s’han 
de signar amb el nom i cognom de 
l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar a l’a/e: periodic08640@
gmail.com

NOU HORARI
8.30 a 20.30 h

de dilluns a divendres
NO TANQUEM 

AL MIGDIA!
Dissabtes

de 8.30 a 14.00 h

NOU SERVEI
FARMÀCIA ADHERIDA  

AL PROGRAMA  
DE CRIBATGE COVID

TAR no finançat
TAR finançat: col.lectius a qui s’adreçarà 

a partir del 13 de setembre són:
alumnes, personal docent i personal 

d’Administració i Serveis
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T. 655 929 686 - 93 778 58 99 
jardiartolesa@gmail.com

Més de 50 anys al servei  
de la construcció 
T. 93 778 12 91 - 93 778 08 66 
suconspa3@suconspa.cat

Cuida't

Un restaurant amb ànima i actitud.

Passatge Font Can Solé, 6
08640 Olesa de Montserrat
T. 93 410 84 71

Llar

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

TERÀPIES NATURALS

• Esmorzars de forquilla 
• Menjar per a endur 
• Servei a Domicili

A la carta

Alfons Sala, 9 - 08640 Olesa de Montserrat 
Tel. 628 443 635 - sarasilva111@hotmail.es

Tel: 938 31 49 58

Lluís Puigjaner 43
08640 Olesa de Montserrat
Tel. 637 24 42 78

www.pilatesandyou.es

Anselm Clavé, 132 baixos Olesa de Montserrat
618 55 44 61 olesa@pilatesandyou.es93 778 56 84
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L'Agenda de Setembre '21
Dimecres 1
Inauguració de l’exposició “Poe-
mari fotogràfic”, amb textos 
d’Elisenda Puig i Salvador i fotogra-
fies de Quim Llop i Causi.
Fins: 30 de setembre
Lloc: Biblioteca

Divendres 3
Inauguració de l'exposició de 
ceràmica de Mary Gumà “Les 
teteres desconfinades”
Fins: 19 de setembre
Lloc: Casa de Cultura

Dissabte 11
Nit de la Diada 2021
Sardanes, amb la Cobla Vila 
d’Olesa
Hora: 21 hores
Lloc: Parc Municipal

Havaneres, amb el grup Port Bo i 
rom cremat per a tothom
Hora: 22:30 hores
Lloc: Parc Municipal

Diumenge 12
Festa menuda: “Picabaralla de 
contes”, Rosa Fité i Susagna Navó
Hora: 12 hores
Lloc: Parc Municipal
Organització: La Xarxa d’Olesa

Festa menuda: “Reach Up High”, 
show de Rah-mon Roma en anglès
Hora: 18:30 hores
Lloc: Parc Municipal
Organització: La Xarxa d’Olesa

Dilluns 13
Hora del conte per a nadons, 
amb Santi Rovira
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 17
Hora del conte amb Santi Rovira 
(per a nens i nenes a partir de 4 
anys)
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Dissabte 18
“El pitjor show de la història”, 
humor i màgia amb l’il·lusionista 
Pere Rafart i el monologuista Paco 
Hernández
Hora: 18:30 hores
Lloc: La Passió

Dijous 23
Taller “Experimentem amb la 
il·lustració” (a partir de 12 anys), 
amb al Marta Font
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Divendres 24
Inauguració de l’exposició “So-
brepassant els límits”, 50 anys 
dels aiguats d’Olesa.
Hora: 19 hores (fins al 17 d’octubre)
Lloc: Casa de Cultura

Club de Lectura General: “Matar 
l’àngel”, de Virginia Woolf, amb 
la participació de la traductora de 
l’obra, Mireia Vidal-Conte
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca

Tertúlia/debat: “L’actitud da-
vant l’exili i l’acollida”, a propòsit 
de la crisis de Síria i Afganistan
Hora: 19 hores
Lloc: local d’Olesa Ateneu (Galeries 
Olesa, c/Anselm Clavé, 100)
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L'Agenda de Setembre '21
Dimecres 29
Conferència pràctica: “Eines 
per al benestar del cos, la ment  
l’ànima”, a càrrec d’Àngels Jimé-
nez
Hora: 18 hores
Lloc: Biblioteca
Organització: Associació Dones i 
Progrés

Menjallibres! Club de lectura 
per a nois i noies de 5è i 6è de 
primària
Hora: 17:30 hores
Lloc: Biblioteca

Totes les activitats proposades en 
aquesta secció són enviades per les 
entitats i associacions organitzado-
res. La redacció del 08640 no es fa 
responsable d’alteracions dels pro-
grames o de canvis d’última hora.

ÚLTIMES
PLACES!!

El setembre és un bon mes per planificar-se.

www.artsioficis.cat

CUINA
PASTIS
SERIA

infantil
HUMA
NITATS

ART
ARTE
SANIA

IDIO
MES TIC EMP

RESA
FOTO
GRA
FIA

CURS 2021-2022

ÚLTIMES
PLACES!

Parc Municipal, s/n
08640 Olesa de Montserrat
Tel.: 93 778 13 41
De 17.00 a 21.00 h
A/e: secretaria@artsioficis.cat
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Gestoria Laboral, Fiscal i Jurídica
Solucions inmobiliàries

 Carrer Salvador Casas, 33-37 T. 93 775 79 28

08640 Olesa de Montserrat montse@dospunts.es 
 www.dospunts.es 

C/ Margarida Biosca,45
Tel. 93 778 17 87
Mail: tallersalbureca@gmail.com

www.tgo.net, e-mail: info@tgo.net, Telf 93 778 00 88  Fax 93 778 48 64
c/ Teixidors 20 Pol. Ind Can Singla, 08640 Olesa de Montserrat

Serveis

. Reparación de zapatos y complementos

. Colocación de material ortopédico (plantillas, alza…)

. Coger bajos, cambiar cremalleras

. Afilado de cuchillos y tijeras

. Se hacen cinturones a medida 

Barcelona, 60 Olesa · 617 894 610

RECOGIDA 
Y ENTREGA A 
DOMICILIO

Elisabet Campos 
Nº AICAT: 6516 
T. 663 606 191 
Anselm Clavé 116 
monurba15@gmail.com

Miquel Àngel Parent Beltran
Tel. 93 778 07 99

Plaça Catalunya, 23 · 08640 Olesa de Montserrat
finquesbia@finquesbia.cat

Av. Francesc Macià 10 A 
Olesa de Montserrat 
93 119 88 74 / 661 114 791 
www.laclauserveisimmobiliaris.com

 

www.dbpservicios.eu

RAMBLA TORRENTET 16 - LOCAL 2

MERCAT MUNICIPAL ABRERA

EDIFICIO MERCADONA

Codi postal: 08700

Codi postal: 08700

672 - 227 - 532
672 - 227 - 342

623 387 830
Patchwork

Professionals

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

ASSESSORIA PARENT

Av Francesc Macià  
cantonada Amadeu Paltor, 26 
info@aceffsa.es / www.aceffsa 
T. 93 778 16 44 / F. 93 778 17 93

MIQUEL CORTÉS

Especialitat 
àrea laboral 
Tel. 93 778 16 44 
mcortes@icab.cat
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Nou espai
El Club Gimnàstica Olesa per fi 
disposa d'un espai on es podrà fer 
gimnàstica sense haver de muntar 
i desmuntar els aparells cada dia, 
com havien hagut de fer fins ara 
per poder fer la seva activitat. Els 
aparells estaran muntats de manera 
permanent. El no haver de muntar i 
desmuntar suposa una millora sig-
nificativa, ja que els entrenaments 
es podran aprofitar des del minut 
u, a més de facilitar molt la tasca 
als nostres tècnics i tècniques. Des 
del passat 1 de setembre, el club 
desenvoluparà les seves activitats al 
pavelló de bàsquet, al carrer Priorat.

Pesca
Entre el 25 y el 29 de agosto pasado 
se celebró en Monzón y Barazona, el 
Campeonato de España Agua-dulce 

en las categorías infantil, juvenil y 
junior.
En la categoría infantil, Isaac Serra-
basa quedó quinto en la clasificación 
individual y Ferran Casas acabó sub-
campeón (ambos pescadores de la 
SUPE Olesa). La selección catalana 
acabó campeona de España y Ferran 
Casas quedó clasificado para formar 
parte de la selección española para 
el Mundial.
Por su parte, en junior, la selección 
catalana formada por Marc Gelon y 
Oscar Batallé (como capitanes Dani 
Paniza, José López i Blai García) 
acabó campeona de España, y Marc 
Gelon formará parte de la selección 
española para el Mundial y Oscar 
Batallé terminó consiguiendo la 
categoría de Alta competición de la 
Federación Española.

Futbol sala
El passat dia 30 d’agost tots els 
equips del Club Futbol Sala Olesa 
vam tornar a la feina; una setmana 
més tard que l’Aleví A, Infantil A, Ca-
det A i B, Juvenil A i Sènior A, que van 
tornar el 23 d’agost a entrenar sota 
la direcció dels seus entrenadors.
A més, varis equips van gaudir d’uns 
dies a la Cerdanya, fent un Stage de 
pretemporada. Per la seva part, el 
passat cap de setmana del 4 i 5 de 
setembre va començar la pretem-
porada oficial amb tots els equips 
fent amistosos tant a Olesa com a 
diverses ciutats de Catalunya, amb 
un total de 35 partits, tot un èxit de 
participació olesana!
La competició oficial comença el 
proper 2 d’octubre amb l’estrena 

dels equips participants a la Divisió 
d’Honor Catalana, i el 14 d’octubre 
ho farà la resta.

Campiona!
Daniela Fernández De Haro, llança-
dora del Club Atletisme Olesa, ha 
posat fi a una temporada amb uns 
resultats molt per sobre de les seves 
expectatives. Al Campionat de Cata-
lunya en Categoria Absoluta disputat 
a Igualada va obtenir la medalla 
de plata al llançament de disc amb 
39,01 metres. 
I el cap de setmana del 24 i 25 de 
juliol, De Haro va disputar dos finals 
al Campionat d’Espanya sub-18 a 
Huelva. La primera, la de llançament 
de pes on va aconseguir la cinquena 
plaça, retrobant-se amb una bona 
tècnica i sensacions. I després al 
llançament de disc, amb un concurs 
molt regular que li va permetre 
aconseguir la primera posició i per 
tant, es va convertir en campiona 
d’Espanya, a més d’obtenir la millor 

marca espanyola de l’any a la seva 
categoria: 42.16 metres!
I aquell mateix dia li van comunicar 
que havia estat seleccionada per 
anar a una trobada internacional a 
França amb la Selecció Espanyola a 
la prova de llançament de disc. Des 
del club, han volgut destacar aquest 
premi “al treball de la Daniela i del 
Sergio Peña, el seu entrenador, tot i 
la manca d’ instal·lacions adequades 
per l'activitat”.

Esport



08640 13

Recuperar la ilusión
Jordi Martínez Hervás es un fanático 
del fútbol, tanto en su época de juga-
dor (pivote defensivo del Espanyol y 
Gramanet, entre otros), como ahora, 
a cargo del primer equipo del CF Ole-
sa, al que ha llegado esta temporada 
para “reconstruir” el grupo, aún en 
formación. Jordi tiene 51 años, tra-
baja en Transports Metropolitans de 
Barcelona y este entrenador de la 
FIFA se desplaza hasta Olesa todos 
los martes y jueves para perfilar 
el equipo de cara a la temporada 
2021/2022.
La llegada de Jordi, junto con su 
entrenador adjunto, Andrés Naranjo, 
se produjo de la mano de Francisco 
Macanaz (ex-jugador de l’Espanyol) 
que ha asumido como director de-
portivo de la entidad y que junto a 
los miembros de la junta intentan 

renovar al club, tanto en lo deportivo, 
como en lo social y en cuanto a su 
vínculo con el pueblo.
Para Jordi “éste es un reto que me 
ilusiona, con el firme objetivo de 
estar en Primera Catalana, que es 
donde tiene que estar el Olesa; 
nuestra prioridad es ganar partidos, 
pero también divertirse en el campo, 
entiendo que, si los jugadores no se 
divierten, no ganan, esa es un poco 

nuestra filosofía, jugar, disfrutar e 
intentar ganar, en la medida de lo 
posible”. Reconoce que tiene poco 
tiempo para acabar de formar el 
equipo, pero está haciendo todo 
lo posible para llegar de la mejor 
manera al debut, el próximo 3 de 
octubre, de local, frente a La Palma 
de Cervelló: será la hora de la verdad 
y de recuperar la ilusión.
El cuerpo técnico que encabeza Jordi 

pretende volver a ilusionar a Olesa 
con su primer equipo de fútbol y que 
los espectadores puedan disfrutar 
del buen juego, quitándole toda la 
presión posible a los jugadores para 
que realmente se la pasen bien en el 
terreno de juego.

Esport (cont.)

AMPLIEM HORARI
de dilluns a divendres
de 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 21.00 h
dissabtes de 9.00 a 14.00 h

Barcelona, 57 - 08640 Olesa de Montserrat - T. 937 784 048
gemma@farmaciavendranes.cat - farmaciavendranes.cat

08640
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El bagul de la història

Cal Perpinyà
Amb aquest nom es coneix una casa, 
actualment adaptada com a residèn-
cia geriàtrica, que es troba situada 
al carrer d'Alfons Sala número 33 
i que fa cantonada amb el carrer 
d'Anselm Clavé.
Es tracta d'un edifici d'estil noucen-
tista, construït a mitjans dels anys 
vint del segle XX, situat a una can-
tonada conformant tres façanes, una 
d'elles en xamfrà on es troba la porta 
d'accés. Està format per dos cossos, 
el principal de planta baixa, planta 
pis i terrat. El secundari només té 
una planta. Entre aquests hi ha un 
jardí. La porta està emmarcada i té 
un arc escarser. Sobre aquesta hi ha 
un balcó amb tres mènsules i barana 

de ferro forjat i una balconera de 
grans dimensions partida per dues 
columnes i coronada per una llinda 
ornamental amb una mènsula. A les 
cantonades la façana està decorada 
amb encoixinats. 
A la façana del carrer d'Anselm Clavé 
hi ha una finestra emmarcada, amb 
barana de balustres i arc escarser i 
un balcó al pis superior amb barana 
de ferro i la mateixa decoració de 
llinda i mènsula. Aquest esquema 
es repeteix a la façana del carrer 
d'Alfons Sala però amb dues fines-
tres i dos balcons. Damunt les fines-
tres hi ha una imposta al damunt 
una franja decorada amb motius que 
representen garlandes. Per sobre hi 
ha una cornisa continua en tota la 
façana i per capçar l'edifici hi ha una 

barana cega d'obra amb pilarets.
La casa va ser construïda per la fa-
mília Morgades de Terrassa per utilit-
zar-la com a residència d'estiu. L'any 
1940 hi va establir la seva consulta 
el metge Josep Perpinyà Janer (Mo-
nistrol de Montserrat, 10/02/1911 
– Matadepera, 03/06/1993). 
El doctor Perpinyà va fer la carre-
ra de medicina a la Universitat de 
Barcelona, el curs preparatori a la 
Facultat de Ciències (1926-1927) i 
el període de llicenciatura a la Fa-
cultat de Medicina (1927-1933). Va 
ser metge titular al Bruc durant un 
període de cinc o sis anys fins que 
va ser mobilitzat per la Guerra Civil. 
L'any 1940 es va instal·lar definiti-
vament a Olesa, on va ser metge de 
capçalera: anava a les cases a visitar 

els malalts, tant de dia com de nit. 
Va exercir la seva professió més de 
35 anys, ajudant sempre famílies 
necessitades. Va fer una gran tasca 
social i va deixar una gran empre-
mta tant professional com humana. 
L'any 2007, l'Ajuntament d'Olesa de 
Montserrat va reconèixer la tasca 
feta per aquest metge i va posar el 
seu nom a un carrer de la zona de 
la Flora.
Actualment, l'edifici de Cal Perpinyà 
es coneix com la Residència La Vil·la. 

Antoni Pérez Solsona
Cronista de la vila
Fotografies: Arxiu Fotogràfic 
Municipal

Guaita!
El nostre col·laborador Elies va trobar 
dues curiositats olesanes. La primera, 
un registre dels vehicles al poble de 
l’any 1927; i l’altra, el llistat telefònic 
olesà, l’any 1948, lluny, molt lluny de 
whatsapp i xarxes socials...

Fora de joc
Una zona utilitzada pels caminants de pas cap al riu, gent que compra 
al súper o que va a la gasolinera, i també per aparcar camions. I és 
utilitzada per la brossa, de molt tipus, formes i colors, per romandre 
molt de temps esperant ser recollida... Això també és Olesa, oi?

Finals dels anys 60 Any 2018 Doctor Perpinyà (anys 70)
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Per molts anys!
Setembre 

AAinhoa Gallego Rendon (18), Albert Sales Jorba (37), Alberto García Sánchez (32), Alberto José Figueredo Campones (42), Ana Artiles Tejero (29), Ana Montoya, Angeles Muelas Enrique 
(81), Anna Martín Bacarisas (45), Antonia Sánchez Torrado (61), Antonio Heredia Luque (64), Candela Gigena Boulocq (16) Carlos Mangas Soldado (27), Carmen Cadierno Villarreal (71), 
Cristina Pérez Artero (44), Dani Chico Cruz (32), Dani Vicente Hernández (43), Daniel Maestro Martínez (65), Daniel Blázquez Díez (36), David Ayala (40), Eduard Cristià Llongueras 
(90), Elies Valldeperas Costa (74), Emma Forn (26), Encarna Castillo Alcalá (52), Espe Piga, Feliciano García (47), Fermín Lejarcegui Martínez (70), Gemma Aymerich Jobé (38), Jacinta 
Folch, Jordi Poquet Albas (87), Jordi Sibina Egea (36), José Díaz Manzanares (45), José Manuel Sánchez Valor (43), Laia Armengou (10), Leire Blázquez Quesada (6), Lourdes Caamaño 
Pastor (56), Mar Purull Zuñeda (21), Marc Batista Rodríguez, Maria Magdalena Cols Berenguer (71), Maria Rosa Carbó González (71), Marina Segura González (29), Marta Tejero Sánchez 
(32), Matilde Teruel Marin (70), Mercè Ausió (85), Mercè Dalmases Alonso (33), Mercè Jou (59), Mercedes Rubio Cruz (53), Meritxell Montserrat (22), Mireia Mostazo, Miriam Ferrer 
Ruiz (36), Montserrat Bayona Termens (64), Montse Paredes Sánchez (45), Montserrat Riera Rey (55), Noemí Miralles Roca (44), Noelia Mancebo, Núria García Orte (38), Olga Morraja 
Mostazo, Raquel Caamaño Muñoz (34), Raquel Rodríguez Grima (43), Rocío Rodríguez Grima (47), Rosa Maria Domènech (73), Roser Bosch Monteagudo, Rubén Pérez García (38), Rut 
Montes Grau (17), Sandra Maestro Caamaño (40), Sarai Lejarcegui Oller (41), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (57), Toni Prieto Vázquez (49).

Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal de treure’l de la llista. De vegades, 
desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest periòdic, demanem disculpes.
Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has d’enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@gmail.com, amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és 
gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció (tel: 635 810 173). 08640

Et trobarem a faltar!

Vicente
Turégano
Gómez
90 anys
2/7/2021
 
La familia vol donar 
a conèixer el seu 
traspàs i agrair les 
mostres de carinyo 
de tot el poble

Sense fer soroll ni avisar 
Una bona amiga ens ha deixat 
No hem pogut fer-li comiat, 

però des d'aquí la volem recordar.

Ara toca felicitar.
Per molts anys i endavant.
61 anys Conxita, Bea, Antonia




