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Dies per la història

Foto: 08640

Els lectors prenen la paraula
Olesa tremola agraeix i convoca - Un olesà participa de l’Aplec a San Salvador i el 
veu amb ulls de poeta - Soroll i incivisme als Closos - Quines banderes van ser a la 
Diada? - Una olesana farà com l’estruc  (vegeu Correu)

Agenda
Teatre i més teatre...

La pubilla

El passat 11 de setembre nombrosos ciutadans d’Olesa de Montserrat van participar a 
la multitudinària manifestació que sota el lema “Catalunya nou estat d’Europa” aplegava 
1.500.000 de persones pels carrers de Barcelona i que desde llavors ha sacsejat la vida po-
lítica i social del país. Olesa estava present a la capçalera de la manifestació com a membre 
de l'Associació de Municipis per la Independència. Molts s’hi desplaçaven en vehicle privat, 
altres optaven pel transport públic, i 280 ho feien amb algun dels autocars que Olesa per 
la Independència organitzava per poder assistir a una concentració històrica convocada per 
l’Assemblea Nacional Catalana. Igualment, com cada Diada Nacional de Catalunya, es va 
fer un homenatge floral al Memorial 158, i es llegí el manifest institucional. Posteriorment, 
i la mateix nit de la trobada entre el president Mas i el president Rajoy per parlar del pacte 
fiscal, convocades a través de la xarxa social un centenar de ciutadans es concentraven a 
les portes de l’Ajuntament per reclamar el dret d’autodeterminació i donar suport al presi-
dent de la Generalitat de Catalunya.
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Farmàcies de torn diürn  -  Octubre 2012
dilluns, 1 - MATAS
dimarts, 2 - ABELEIRA
dimecres, 3 - ALAVEDRA
dijous, 4 - BARGALLÓ
divendres, 5 - BERENGUER
dissabte, 6 - LEY
diumenge, 7 - MATAS
dilluns, 8 - ABELEIRA
dimarts, 9 - ALAVEDRA
dimecres, 10 - BARGALLÓ

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

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

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

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

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

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

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

Campanya
Sota el lema “Si importa qui ets... i 
importa el que fas”, l’olesana Paquí 
Fernández López fa mesos que està 
repartint cors de feltre en què, en di-
ferents idiomes, vol transmetre mis-
satges en positiu per contrarrestar 
l’ambient general d’incertesa davant 
la crisi econòmica i social, i amb la 
finalitat de transmetre el valor bàsic 
de la solidaritat entre els olesans i ole-
sanes. A hores d’ara ja n’ha repartit 
uns milers. Fent un pas més enllà, i 
amb la voluntat de donar-li un rere-
fons d’acció social, ha transformat els 
cors en la crida per participar en una 
recollida d’aliments bàsics que es durà 
a terme a finals de novembre. El pro-
per 7 d’octubre es farà la presentació 
de la campanya a la Fira de Comerç on 
hi haurà guardioles per recaptar fons 
per la compra d’aliments i despeses de 
la campanya, i repartiment de cors a 
dojo. Donem-li suport!

Ple de setembre
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el 
passat 27 de setembre una moció que 
reclama el dret a l’autodeterminació 
de Catalunya, i que s’adhereix a la re-
solució del Parlament de Catalunya en 
la qual es constata la necessitats que 

el poble català pugui determinar lliu-
rement i democràticament el seu futur 
col·lectiu, tot instant el govern a fer 
una consulta dins la propera legislatu-
ra. La moció va tenir el suport de Bloc 
Olesà, CiU, Entesa dels Olesans, ERC 
i el regidor socialista Jaume Monné, 

que havia manifestat que en aquesta 
qüestió els regidors socialistes tin-
drien llibertat de vot (els dos altres 
regidors s’hi van abstenir, juntament 
amb Plataforma per Catalunya). El PP 
hi va votar en contra.
Aquest va ser un dels principals temes 

Si es pronosticava un setembre 
calent, i així va ser, el que que-
da de l’any no es queda enrere i 
planteja grans desafiaments per 
a Catalunya i per a Espanya. El 
sorprenent anunci del president de 
la Generalitat, Artur Mas, sobre la 
convocatòria d’eleccions autonòmi-
ques anticipades per al diumenge 
25 de novembre, proposa un nou 
escenari polític i social, després de 
la impressionant manifestació de La 
Diada i de la negativa del govern 
central a la proposta catalana de 
pacte fiscal.

Més d’un milió de manifestants in-
dependentistes als carrers catalans 
el passat Onze de Setembre equival 
a mobilitzar a 7 milions d’espanyols 
en tota la península. És represen-
tatiu. Bastant. El govern català 
va prendre nota de l’assumpte en 
afirmar que “ha arribat l’hora” que 
Catalunya exerceixi el seu “dret 
d’autodeterminació”. Aquesta nova 
etapa de reforçada legitimitat ne-
cessita de la participació de tot el 
poble català, que ha de ser consci-
ent d’aquesta oportunitat històrica 
que se li presenta.

La legislatura d’Artur Mas, la més 
curta de la història al Parlament 
català, estarà associada irremedi-
ablement a les retallades i amb dos 
grans comptes pendents: la reduc-
ció de l’atur a la meitat (va pujar al 
gairebé 22 per cent) i rebaixar el 
fracàs escolar a la mitjana europea 
(del 29 al 10 per cent, ara se situa 
en el 26 per cent).

Mentrestant, a Olesa fa vuit anys 
naixia aquest diari de la mà de dos 
immigrants llatinoamericans i un 
català que, amb el pas del temps i 
amb la col·laboració de tot un poble, 
s’ha consolidat com el referent local 
de la premsa escrita. No s’hagués 
pogut concretar aquest projecte 
sense l’esforç de tots els que han 
format part d’aquest diari (redac-
tors, distribuïdors, fotògrafs, disse-
nyadors, imprenteros, comercials, 
etc.) durant aquest temps. I de l’al-
tra banda, dos pilars fonamentals: 
els lectors i els anunciants, perquè 
sense ells no existiria el 08640. Els 
primers, perquè els seus constants 
aportacions crítiques han ajudat a 
enfortir el producte i els segons, 
perquè li donen el suport cada 
mes.

A tots ells, un gràcies de tot cor!

Campanya “del cor”  Foto:EP
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a debat en el Ple municipal, el primer 
del nou curs polític, en el qual també 
es van debatre altres mocions. Així, 
el Ple va aprovar una proposta que 
demana la derogació de la taxa de 
l’euro per recepta i del reial decret del 
govern central que va donar llum verd 
al copagament sanitari, en aquest cas 
amb els vots a favor de tots els grups 
excepte CiU, que hi va votar en contra 
i el PP, que s’hi va abstenir. 
Tots els grups també van donar en 
aquest cas suport unànime a una al-
tra moció, presentada per l’equip de 
govern a instàncies de la Federació de 
Municipis de Catalunya, que demana, 
principalment a la Generalitat, que 
negociï amb l’Estat destinar una part 
dels recursos del Fons de Liquiditat 
per pagar deutes, concerts i convenis 
amb els Ajuntaments.
Per contra, el Ple va rebutjar, amb els 
vots contraris de Bloc Olesà i PP, les 
abstencions de PSC, Plataforma per 
Catalunya i Entesa dels Olesans, i els 
únics vots favorables de CiU i ERC, 
una proposta de modificació de l’or-
denança municipal reguladora de la 
instal·lació de terrasses i vetlladors 
annexes a establiments del sector de 
l’hosteleria. El Bloc Olesà va argumen-
tar sobretot que tant els Serveis Tèc-
nics Municipals com la Policia Local no 
veuen amb bon ulls la proposta de CiU, 
que plantejava permetre la instal·lació 
de terrasses en determinades dates de 
l’any i amb una ocupació més gran de 
la via pública a aquells establiments 
que de forma habitual no poden des-
envolupar la seva activitat al carrer.
Durant el Ple també van ser presents 
i van desplegar una pancarta un grup 
de treballadors de la residència Santa 
Oliva, que viuen de fa mesos un con-
flicte laboral amb la fundació privada. 
La presidenta del comitè d’empresa de 
la residència, Núria Castells, va dema-
nar explicacions sobre per què la Junta 
del Patronat, de la qual formen part 
alguns regidors del consistori olesà, 
no es vol reunir amb les treballadores, 
que asseguren haver vist reduït fins 

a un 40 % el seu salari. També va 
demanar explicacions sobre la gestió 
econòmica de la residència.

Ajut
La presidenta del Voluntariat Vicen-
cià, Bene Temporal, ha destacat que 
el passat mes de setembre les reser-
ves d’aliments estan sota mínims, ja 
que fins a aquest mes d’octubre no 
arribarà el material proporcionat per 
la Federació Espanyola del Banc dels 
Aliments. Temporal ha fet una crida a 
la solidaritat dels olesans i olesanes, 
per tal que, en la mesura del que els 
sigui possible, col·laborin aportant-hi 
aliments o alguna ajuda econòmica.
Cada més, el Voluntariat Vicencià pro-
porciona aliments a unes 250 famílies 
olesanes, i cada cop més la demanda 
és més elevada, sobretot perquè la 
crisi econòmica actual cada cop afec-
ta més famílies, moltes de les quals 
potser mai haurien sospitat que ho 
necessitarien. Temporal ha explicat 
que, tot i que aquest mes de setem-
bre s’esperava el material del Banc 
d’Aliments, els han comunicat que 
no podrà ser fins el mes d’octubre. 
Per tant, amb els recursos de què 
disposen miraran de cobrir aquelles 
necessitats bàsiques en la mesura que 
sigui possible.
El Voluntariat Vicencià no només en-
trega aliments. També entrega mate-
rial divers com ara roba o bolquers. 
En aquest darrer cas, Bene Temporal 
ha dit que segurament l’entrega de 
bolquers s’anirà eliminant, ja que és 
un producte que, en ser força car, 
s’emporta gran part dels recursos 
del Voluntariat.
Per col·laborar amb el Voluntariat, el 
telèfon és el 93 778 0272.

Nou projecte
L’Institut Creu de Saba impulsa el pro-
jecte “Transició a la vida adulta” per 
a alumnes de necessitats educatives 
especials.
El projecte va adreçat a alumnes 
amb manca d’autonomia per causa 

de discapacitat intel·lectual severa o 
trastorns greus del desenvolupament, 
susceptibles d’haver estat escolarit-
zats en un centre d’educació especial 
però que, fins ara, gràcies al recurs 
USEE (Unitat de Suport d’Educació 
Especial), han participat d’un entorn 
escolar ordinari. Es tracta d’alumnes 
que han finalitzat 4t d’ESO però que, 
gràcies a aquests projecte, la Gene-
ralitat permet que es quedin un any 
més en un itinerari formatiu per tal 
d’aconseguir la màxima autonomia per 
a la seva incorporació i inclusió en el 
món laboral i a la vida adulta.
Entre els objectius del projecte hi ha 
la participació de tots els alumnes en 
les activitats del seu entorn social. Per 
aquest motiu, es vol fer un treball tam-
bé d’inclusió en l’entorn més pròxim i 
potenciar el treball en situacions reals. 
Els continguts del projecte inclouen 
diversos àmbits entre els quals desta-
quen les activitats de caràcter pràctic 
i funcional que promoguin l’adquisició 
de les habilitats personals necessàries 
per a la vida adulta i professional.
L’Ajuntament participa activament 
en aquest projecte facilitant l’accés 
d’alumnes a diferents serveis muni-
cipals on, d’acord amb les psicopeda-
gogues i l’educadora que condueixen 
aquest projecte, aprendran a fer tas-

ques, tràmits i gestions quotidianes. 
Aquest treball es farà primer al mateix 
IES, després que l’equip encarregat de 
coordinar el projecte s’hagi entrevistat 
amb els serveis participants per co-
nèixer els diferents tràmits i gestions 
que es poden portar a terme en els 
diferents serveis i, posteriorment, es 
farà la pràctica amb els alumnes, com 
si fos una situació real. 
El projecte impulsat per l’Institut Creu 
de Saba d’Olesa té una durada d’un 
curs escolar (2012-2013). L’oferta de 
Suport a l’Educació Especial d’Olesa 
se centralitza al CEIP Puigventós, on 
hi ha una USEE que acull 12 alumnes 
d’entre 3 i 10 anys, i a l’Institut Creu 
de Saba amb 8 alumnes.

Olesa Ràdio
La emissora local forma part del nou 
projecte radiofònic “La Xarxa”,  im-
pulsat per la Diputació de Barcelona, 
que va començar el passat 3 de se-
tembre. 
El llançament de La Xarxa coincideix 
amb l’inici d’una nova temporada radi-
ofònica, en la qual tindran un notable 
protagonisme les coproduccions en-
tre la nova marca de la Diputació de 
Barcelona i les emissores locals. COM 
Ràdio es converteix en una plataforma 
de suport a les emissores municipals 
que, sota el nom de “La Xarxa”, prove-
irà de continguts radiofònics el conjunt 
de les emissores locals.  Olesa Ràdio 
aposta pel nou model radiofònic i és 
una de les 11 emissores impulsores 
del projecte, que suposarà que l’ac-
tualitat local arribi molt més enllà de 
l’àmbit purament municipal.
La Xarxa produirà continguts de ca-
ràcter local per a les emissores mu-
nicipals de Barcelona, Girona i Lleida, 
que també oferiran la programació 
coproduïda per la resta de locals i La 
Xarxa, adreçada al conjunt de l’audi-
ència de la ràdio de proximitat.
El nou projecte consisteix en un 
magazine de tarda produït per les 
diferents emissores. Els continguts 
del  programa s’elaboraran conjunta-
ment des d’un consell de redacció del 
qual Olesa Ràdio en forma part i que, 
diàriament, es reunirà per debatre, 
analitzar i programar els continguts 
de cada programa.

Projecte del Creu de Saba  Foto:08640

Cues per roba i aliments  Foto:08640
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Va passar
Plaça castellera
El projecte de convertir a la plaça de 
Fèlix Figueras i Aragay (Parc Muni-
cipal) en plaça castellera va quedar, 
finalment, postergat.
Olesa va viure, coincidint amb la 
celebració de les festes de Santa 
Oliva, patrona d’Olesa, una jornada 
castellera que va esdevenir històrica. 
Més d’un miler de persones es van 
aplegar a la plaça de Fèlix Figueras 
i Aragay per gaudir de les actuaci-
ons de les colles d’Esparreguera i 
de Vilafranca. En aquella jornada, la 
colla de Vilafranca va descarregar un 
3 de 9 que va convertir la plaça ole-
sana en plaça castellera. Ja en aquell 

moment, l’alcalde d’Olesa, Salvador 
Prat, va anunciar que l’Ajuntament, 
per commemorar aquest esdeveni-
ment, posaria una placa a la plaça.
 
Guia presentada
La “Guia excursionista d’Olesa de 
Montserrat i entorns”, del jove olesà 
Joan Soler i Gironès s’ha presentat 
a Vacarisses, el passat 14 de se-
tembre.
La guia, que ha tingut una gran ac-
ceptació entre els olesans, presenta 
20 itineraris diferents amb informa-
ció patrimonial i històrica dels indrets 
naturals que es proposen visitar, i 12 
fotografies panoràmiques amb una 

explicació del que es pot veure des 
de cada indret.
La guia és el treball de recerca de 
batxillerat que va realitzar Joan Soler 
i Gironès el 2009, com a conseqüèn-
cia de l’elecció d’un tema que li era 
proper i que li agradava, com és l’en-
torn natural i la muntanya.  El treball 
va ser el guanyador, l’any 2010, del 
Premi de Recerca Vila d’Olesa, en 
la seva categoria d’estudiants, que 
convoca anualment l’Ajuntament.
El llibre va veure la llum el passat 
mes d’abril, gràcies a la publicació 
del treball per part de la Comunitat 
Minera Olesana, i va ser un dels més 
venuts a Olesa per la Diada de Sant 
Jordi.

Nou local social
Des del passat mes de setembre, 
l’Associació de Veïns del barri de la 
Rambla-Eixample ocupa el seu nou 
local social a l’edifici de l’antic Escor-
xador, per la qual cosa veu acompler-
ta una de les antigues reivindicacions 
de l’entitat veïnal. La fita ha estat 
possible després que l’Ajuntament 
hagi fet les obres d’adequació de 
l’antic Escorxador, que han permès 
que l’entitat veïnal hagi pogut fer 
el trasllat i instal·lar-s’hi de forma 
definitiva.
Les obres van finalitzar a finals del 
mes d’agost. A partir d’aleshores, 
els membres de l’Associació de Ve-
ïns van començar a fer el trasllat 
ràpidament. Això ha permès que, ja 
fa uns dies, s’hagin pogut instal·lar 
de forma definitiva a l’edifici conegut 
com a escorxador. Aquest trasllat, 
segons Paco Sánchez, suposarà un 

augment i una millora de qualitat de 
les activitats, i també una major im-
plicació dels socis de l’entitat.
Precisament, des de l’Associació de 
Veïns de la Rambla-Eixample assegu-
ren que ja han concretat amb l’Ajun-
tament d’Olesa el desig que s’arrangi 
l’actual pista de petanca i que se’n 
construeixi una de nova. A més, tam-
bé volen enjardinar els voltants de 
l’edifici de l’antic escorxador, perquè 
segons consideren des de l’entitat, 
es troba un pèl abandonat.

Rescatada
Una olesana va ser rescatada i eva-
cuada de l’interior d’un pis ple de 
fum, gràcies a la ràpida intervenció 
de la Policia Local d’Olesa, els Bom-
bers de la Generalitat i el Servei 
d’Emergències Mèdiques.
Els fets van succeir el passat 20 de 
setembre a dos quarts d’una del 
migdia quan la Policia Local va re-
bre l’avís d’un incendi al número 61 
del carrer Lluís Puigjaner, i activat el 
protocol habitual, diverses patrulles 
policials es van desplaçar fins al lloc 
dels fets, es va alertar als bombers 
i al SEM. En arribar a l’immoble, els 
agents van comprovar que el pis 
estava tancat i que no s’hi veien 
flames, tot i que sí un intens fum 
que sortia de l’interior d’un habitat-
ge del 4t pis. Va ser un membre del 
cos de la Policia Local d’Olesa qui, 
des del celobert, va accedir a l’inte-
rior de l’habitatge, on va trobar una 
dona de 66 anys d’edat a terra però 
conscient.
La dona, Isabel H.D., va ser atesa 
ràpidament pels membres del SEM, Castellers davant l'Ajuntament  Foto:AO

Guia a Vacarisses   Foto:AO
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Va passar (cont.)

25 anys de Can Comelles  Foto: AO

Correu
Aplec  de Sant Salvador
El passat 2 de setembre va ser l’Aplec 
a l’ermita de Sant Salvador de les Es-
pases. Heus aquí com el vaig viure.
 

Des del  punxegut turó,
mig penjada en el rocam,
l’ermita  de Sant Salvador

em fa arribar el seu reclam:
És el dia de l’aplec, i vas tard!
Emprenc, doncs, la caminada,

I remuntant la pujada
arribo ja a la collada 

amb vistes a Montserrat.
Aquí, el monòlit de pedra

em recorda els dos companys
Josep i Albert, ambdós morts,
amb qui compartí tants afanys

en el món del Karakorum,
i dels que tinc mil records. 

La memòria no se’m borra...
però la vida continua,
I jo continuo també

cap el Pla del Fideuer,
cap el coll del Sant Bernat
i amb el pas ben apretat, 

que Déu n’hi do,
arribo ja a Sant Salvador.

La placeta de l’ermita està molt 
concorreguda.

Hi ha molta gent coneguda,
de companys, també bastants,
d’amics, d’aquests ja no tants,
(molts ens han anat deixant.)

Ara es compten amb les mans.
 

Però mira qui hi ha també aquí,
si és el nostre Bisbe Agustí!

Això s’ha de celebrar!
deixeu-me’l felicitar.

Els historiadors ho diran;
potser és la primera vegada 

que un bisbe presideix la diada?
Els fets ho confirmaran.
En tot cas, bisbe Agustí,
amb petits passos així

s’està  fent part de la història
i els que ho hem viscut aquí
en tindrem sempre memòria.

La gent fa molta cridòria,
això és prova evident

que l’aplec desperta ambient
i si respira l’eufòria.

S’acosta el temps del retorn
i un pensament em ve al front:

he viscut l’aplec enguany,
serà possible un altre any?
Soc persona ja un xic gran,

fins quan mantindré l’aguant?
 

Es clar que, ara, això no ho sé,
però tinc  la decisió  ben forta:

la dificultat no m’ importa,
mentre pugui, jo hi seré.

Així, doncs ... fins l’any que ve?

Benet Font Boada

Bandera
Me dirijo a ustedes para destacar un 
hecho que considero, cuanto menos, 
preocupante. Durante la festividad 
de la Diada, en nuestro Ayuntamien-

to no sólo no ha ondeado la bandera 
española, sino que se ha desplegado 
la bandera independentista. Yo felicito 
desde aquí a todos los catalanes con 
ocasión del día de la comunidad, pero 
como residente en Olesa encuentro 
fuera de lugar que desde un organis-
mo público se incumplan las leyes vi-
gentes (artículo 3 de la Ley 39/1981), 
provocando explícitamente a una gran 
parte de los residentes del lugar con 
un despliegue como el mencionado. 
Independientemente de la situación 
político-económica actual, que franca-
mente da asco, una de las prioridades 
de cualquier estamento ha de ser el 
garantizar el cumplimiento de la ley, 
para así poder exigir a los ciudadanos 
este mismo cumplimiento. No deseo 
entrar ahora en la necesidad o no de 
un debate político como el que se está 
viviendo en nuestras calles, porque no 
me corresponde a mí ni apoyarlo ni 
censurarlo, y cada uno es muy libre de 
opinar, pero en un estado de derecho 
todos y cada uno de los individuos 
han de cumplir la ley vigente. Yo no 
soy independentista. Por no ser, no 
soy ni catalán, pero respeto el deseo 
de muchos catalanes de alcanzar el 
autogobierno. Es un derecho lícito. 
Sin embargo, el deber de cualquier 
organismo público, el cual por otra 
parte está sufragado con mis impu-
estos (los de un inmigrante gallego no 
independentista) es el de mantener la 
cordura y la responsabilidad. Es el de 
mantener la ley.
AMB

Obres a La Rambla
D’ençà la AAVV de La Rambla Eixam-
ple i mitjançant la informació que en 
aquest moment disposem, us fem 
saber que està previst que les obres 
de la 2ª fase de La Rambla comencin 
a mitjans d’octubre d’aquest any i que 
siguin d’una durada aproximada de 
sis mesos, per la qual cosa entenem 
que pot tenir una repercussió directa 
als accessos d’edificis i establiments 
públics. Per tant, demanem a tots els 
veïns tota la paciència que aquests 
casos requereixen i oferim la nostra 
col·laboració per tal que, entre tots, 
trobem la millor solució a cada un dels 
problemes que puguin sorgir.
Aprofitem l’ocasió per donar-vos la 
nova adreça del nostre local: c. Ja-
cint Verdaguer, 30 (antic edifici de 
l’escorxador). 
mail: laramblaeixample@gmail.com 
AAVV La Rambla-Eixample    

Olesa va tremolar
Aquestes línies són només per co-
mentar que la primera trobada de 
percussió “Olesa Tremola” ha estat 
tot un èxit.
Això no hagués estat possible sense 
tots els membres de la colla de Di-
ablots d’Olesa. Una jornada de molt 
treball per part de tots, però molt gra-
tificant. Una vegada acabada la festa, 
en veure que tothom ens felicitava, 
vam creure que la gent ho va gaudir i 
s’ho va passar genial.
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que la van traslladar finalment a 
l’hospital de Martorell per determi-
nar si va existir intoxicació o què ha 
provocat la seva caiguda a terra. Els 
bombers van determinar que l’origen 
de l’intens fum era una paella al foc 
de la cuina. 

Per molts anys
Alcaldes i regidors, familiars, pro-
fessionals i usuaris del Taller de Can 
Comelles es van reunir el passat 22 
de setembre per celebrar el 25è ani-
versari del centre ubicat a Esparre-
guera. Va deixar constància de l’efe-
mèride una placa que van descobrir 
l’alcalde d’Esparreguera i la usuària 
més antiga del centre.
El Taller Ocupacional Can Comelles 
(TOCC) té com a objectiu la reha-
bilitació integral de la persona amb 
discapacitat psíquica adulta que viu 
al Baix Llobregat nord. En aquests 
moments, dóna servei a un total de 
53 persones, 19 de les quals són 
d’Olesa.
El TOCC és un servei adreçat a facili-
tar als seus destinataris una atenció 
diürna de tipus rehabilitador per tal 
que puguin assolir, dins les possibili-
tats de cada usuari, la seva màxima 
integració.
Mitjançant un conjunt d’activitats 
dissenyades i organitzades tenint en 
compte les capacitats de cada usuari, 
es pretén aconseguir la potenciació i 
manteniment de les capacitats de les 
persones ateses en relació amb l’ob-
tenció de la seva màxima integració 
social, i laboral si s’escau.
Es pretén que puguin desenvolupar 
la seva capacitat de comunicació, de 
treball, i que així es vegi refermat 
el seu vincle amb l’entorn cívic; en 
definitiva: augmentar la qualitat de 
vida de la persona amb discapacitat 
intel·lectual.
El Servei de Teràpia Ocupacional 
(STO) i el Servei Ocupacional d’In-

serció (SOI) donen cabuda a 53 usu-
aris que  desenvolupen un treball en 
quatre grans àrees: socialització, co-
municació, motricitat, requisits pre-
laborals i hàbits laborals. El Taller 
Ocupacional Can Comelles compta 
amb el suport dels ajuntaments de 
la zona, els quals fan aportacions 
econòmiques per al manteniment i 
funcionament del centre, segons el 
nombre d’usuaris de cada municipi. 
En el cas d’Olesa, l’aportació que fa 
l’Ajuntament pels 19 usuaris olesans 
que hi assisteixen, és de 53.000 € 
anuals.

Última hora
La Policia Local d’Olesa va detenir el 
passat dilluns 1 d’octubre, als volts 
de dos quarts de 6 de la tarda, a dos 
menors per un robatori amb violència 
que s’havia produït moments abans 
en la confluència entre els carrers de 
Lluís Puigjaner i Salvador Casas. La 
víctima era una dona de 69 anys a 
la qual tres joves li van prendre una 
cadena d’or que portava al coll, ac-
ció que li va causar ferides. Després 
de l’incident, un dels agressors va 
marxar corrent cap a l’estació dels 
Ferrocarrils de la Generalitat, i no va 
poder ser detingut. Per contra, els 
altres dos presumptes agressors es 
van dirigir cap el carrer Argelines, 
fins a on van ser perseguits per un 
agent dels Mossos d’Esquadra que 
es trobava fora de servei. Avisada la 
Policia Local, es va iniciar una per-
secució pels carrers d’Olesa, que va 
finalitzar amb la detenció dels dos 
joves a l’alçada del carrer Vall d’Aran. 
Els dos menors, segons informa el 
cos policial, estaven de permís d’un 
centre d’internament de Manresa i, 
un cop realitzat l’atestat, han estat 
traslladats a la comissaria dels Mos-
sos de Martorell.
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Agraïm a totes les colles participants 
per l’assistència a “Olesa Tremola” i 
fer possible aquesta trobada: Tabalers 
Pota-Rojos, Fills de la Flama, Retum-
Band Batucada, Batinkat, Batukada 
Shangó, Diabolus Musicae, Foc senglar 
timbalers del bruc, Batucanya, Martu-
kada, Bruixes del Nord, Els Vacatuka-
da Vacarisses, Mais Ki Samba, Custus 
Ignis, Tabalers Pollo Prat, Sonaque-
tomba, Bram De Foc Tabalers, Folcat 
Diabòlic, TabooPercussio Vilanova, 
Percussió de Casablanca, Diabòlics 
músics i Diablots d’Olesa.
Donem les gràcies a totes aquelles 
persones que han aportat el seu 
granet de sorra i han ajudat a l’As-
sociació del Voluntariat Vicencià por-
tant aliments de primera necessitat. 
Agraïm a Rafa Martinez DeJotadeu 
per aquest final de festa inoblidable, 
i donem les gràcies a l’Ajuntament, la 
Regidora de Cultura i Joventut i a la 
colla de Gegants d’Olesa per la seva 
col·laboració.
Olesa Tremola

Quins moments vivim?
M’agrada o m’agradava assabentar-me 
de les coses que succeeixen  al món i, 
més concretament, de la nostra terra, 
però són molts els jorns que haig de 
tancar el televisor, ja que m’agafa un 
atac d’angoixa quan sento retallades 
i més retallades.
He estat ingressada en un hospital 
on havia estat algunes vegades més 
internada i quina diferència d’ara a 
abans!

Quan anava a la farmàcia, abans no 
pagava els medicaments i ara cada 
recepta val un euro, per ser catalana 
i no ser quants euros per espanyola, 
cosa que tampoc entenc.
No voldria ser aliena a tots aquests 
problemes, però penso que faré com 
l’estruç, amagar el cap sota l’ala i quan 
donin les notícies em posaré a escoltar 
musica clàssica i em relaxaré.
Maria Mercè Boada

Irresponsabilidad
Me parece mentira la irresponsabilidad 
y falta de respeto por los demás por 
parte de los padres de algunos niños 
los cuales, a parte de los que están de 
paso por las terrazas de los bares (al 
final de la calle Lluís Puigjaner), ha-
cen su vida todas las tardes a su libre 
albedrío sin que nadie los controle lo 
más mínimo, incluso se apunta algún 
adulto, que es más “infantil” que los 
propios niños y ojo, ¡encima no les 
digas nada!
No tienen en cuenta que hay muchos 
vecinos que acaban estresados de se-
mejante escándalo callejero día tras 
día y encima tienes que oír a los pa-
dres decirles  en las terrazas de los ba-
res que vayan a la calle a jugar y que 
no molesten (que no se preocupen, ya 
aguantarán los sufridos vecinos que 
ninguna culpa tenemos de semejante 
dejadez) lo que conlleva el destrozo 
de toda la jardinería y aspersores que 
no funcionan y no se dan arreglados 
por parte de los jardineros que ya no 
saben que hacer por los golpes que 

reciben y toda la suciedad que dejan. 
Eso sin contar además con los perros 
que hacen todas sus necesidades en 
el parterre sin ningún miramiento a 
pesar de los letreros de prohibición,  
para que los niños se den revolcones 
en ellas sin importarles lo más míni-
mo a los padres que, mientras ellos 
estén tranquilos, que hagan lo que 
quieran.
Deberían también colaborar un poco 
los propietarios de los bares, los des-
trozos los pagamos y los sufrimos 
todos. Seamos un poco más cívicos 
y respetuosos con los demás, que no 
vivimos solos  y todos somos perso-
nas.
DHG

El nom fa la cosa
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
situat ideològicament a les antípodes 
del model de país que nosaltres de-
fensem, afirma que Catalunya és una 
nació. Però fins i tot abans d’això els 
catalans ja ho sabíem, i moltes insti-
tucions ja prenien aquest nom. Tenim 
equipaments culturals líders, com el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
o el Teatre Nacional de Catalunya. 
Catalunya Ràdio, un ens públic, por-
ta com a eslògan “la ràdio nacional 
de Catalunya”. L’estatut d’autonomia 
defineix com a bandera nacional els 
quatre pals de la senyera, i com a 
himne nacional Els Segadors. I defi-
neix, també, l’Onze de Setembre com 
a Diada Nacional de Catalunya.
L’ús d’una locució com “Diada de l’11 

de setembre” per part de l’Ajuntament 
d’Olesa només es pot prendre com un 
insult a la nostra història i a la nos-
tra cultura. L’any passat a Badalona 
aquest fet va aixecar una polseguera 
política considerable, i això que allà 
no hi governen precisament els amics 
de la nació catalana. Enguany ho han 
hagut de corregir i l’Onze de Setem-
bre ha tornat a ser la Diada Nacional 
de Catalunya. Des de La Fona, casal 
independentista i popular d’Olesa, 
emplacem a l’Ajuntament a esme-
nar aquest error de cara als propers 
anys. Per respecte a tots aquells qui 
han mort defensant la nostra terra, 
és tasca de totes les institucions pú-
bliques recordar qui som i cap a on 
anem, però també ho és respectar la 
terminologia oficial.
La Fona

El periòdic 08640 no es fa responsable 
del contingut de les cartes (opinions, 
comentaris, rèpliques i suggeriments 
d’interès general, respectuosos cap a 
les persones i institucions), i es reser-
va el dret de publicar-les i resumir-les 
si és necessari. Els articles que no es 
publiquen en aquesta edició per falta 
d’espai, sortiran a les properes edici-
ons. Les cartes per a aquesta secció 
han de signar-se amb el nom i cognom 
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han 
d’adreçar al tel: 635 810 173 o a l’a/e: 
periodic08640@hotmail.com

Els veïns de La Rambla, amb nou local Foto: 08640 Qüestió de banderes  Foto: AO
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L’agenda de l'octubre
Fins el 14 d’octubre
Exposició d’obres d’Agustina Gonell. A la Casa de Cultura.

Divendres 5
Conferència: “La vergonha: l’intent de genocidi lingüístic a 
Occitània”, a càrrec del periodista Ferriol Macip i Bonet. A les 
19 h, a la Biblioteca. Organització: L’Arrel Acció Cultural.

Dissabte 6
Club de lectura de novel·la negra. A les 11 h, a la Bibliote-
ca.

Lliurament de premis del concurs de fotografies “Estiu 2012” 
organitzat per l’Associació Ariadna. A les 19 h, a la Fundació 
Agrícola Olesana.

Diumenge 7
28è Concurs de teatre Vila d’Olesa: “Nadal a Halloween”, amb 
el Grup Filagarsa del Foment de Molins de Rei. A les 18 h, a 
la UEC Olesa.

Dilluns 8
Presentació del Correllengua 2012. Projecció del DVD “Xiri-
nacs, de l’amnistia a la independència”. A les 19.30 h, a la 
Casa de Cultura. Organització: CAL Olesa.

Inauguració de la “Setmana del Consum”. Exposició “Con-
sum, com som?” Xerrades i activitats informatives relatives 
al consum realitzades a les instal·lacions municipals i entitats 
olesanes. Fins el 14 d’octubre, a la Casa de Cultura i diversos 
espais. Organització: Regidoria de Benestar Social i Diputació 
de Barcelona.

Dimarts 9
“Parlem amb...” el poeta Joan Margarit, Premi Nacional de 
Poesia per Casa Misericòrdia. Un referent de la poesia cata-
lana actual. A les 19 h, a la Biblioteca.

Dimecres 10
Taller: “Dibuixos per la llengua”. A les 18 h, a la Biblioteca. 
Organització: CAL Olesa.

Xerrada amb escriptors locals. Dins dels actes del Corre-
llengua 2012 a Olesa. A les 19.30 h, a la Casa de Cultura. 
Organització: CAL Olesa.

Dijous 11
Contes per la llengua, a càrrec de Montse Nomen. A les 18.30 
h, a la Biblioteca.

Divendres 12
Sardaball, festa de la sardana i el ball. A les 18 h, a la UEC 
Olesa. Organització: ACF Olesa Sardanista.

Dissabte 13
Cercavila i mostra de cultura popular, amb la participació de la 
Cobla Vila d’Olesa, l’Esbart Olesà, Olesa Sardanista, Gegants 
d’Olesa, Diablots d’Olesa, Diables Custus Ignis i Bastoners 
del Montserratí. Cercavila des del Parc de l’Estatut i fins a 
la Plaça Fèlix Figueras i Aragay. Des de les 18 a les 21 h. 
Organització: CAL Olesa, amb la col·laboració de ACF Olesa 
Sardanista.

Sopar del Correllengua. A les 22 h, a la UEC Olesa. Organit-
zació: CAL Olesa, amb la col·laboració de la UEC.
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Diumenge 14
28è Concurs de teatre Vila d’Olesa: “Cancún”, amb el Grup 
de Teatre Nyoca de l’Ametlla del Vallès. A les 18 h, a la UEC 
Olesa.

Divendres 19
Hora del conte: “L’estudiant i el botiguer”, “El rossinyolet” i 
“El que fa el vell de casa sempre està bé”, a càrrec de Roger 
Cònsul. A les 18 h, a la Biblioteca. 

Dissabte 20
Festival benèfic “Lluitant es pot vèncer”. A les 18.30 h, al 
teatre La Passió. Organitzció: Associació Ariadna.

Inauguració de la 21a exposició “Pintors d’Olesa”. A les 19 h, 
a la Casa de Cultura. Fins el 4 de novembre.

Diumenge 21
Teatre: “El príncep feliç” pels comediants La Baldufa. A 
les 17.30 h, al teatre La Passió. Organització: Grup Xarxa 
Olesa.

28è Concurs de teatre Vila d’Olesa: “La moral de la Sra. 
Dulska”, amb el Grup Acte Quatre de Granollers. A les 18 h, 
a la UEC Olesa.

Festa de la Gent Gran, amb dinar, música i espectacle hu-
morístic. A les 13.30 h, al local social de l’Associació Veïns 
de Les Planes.

Divendres 26
Cicle de xerrades: “Fisioteràpia: art i ciència del tractament 
físic”, a càrrec de la fisioterapeuta Ana Jiménez Navarro. A 
les 19.30 h, a la UEC Olesa.

Conferència amb el neuròleg Dr. Comas. A les 18 h, a la Co-
munitat Minera Olesana. Organització: Associació Ariadna.

Club de lectura general: “Esmorzar a Tiffany’s”, de Truman 
Capote. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Dissabte 27
Iniciació als escacs. Activitat organitzada en col·laboració amb 
el Club d’Escacs d’Olesa, dirigida a nens i nenes a partir de 6 
anys. Cal inscripció prèvia. A les 10.30 h, a la Biblioteca.

Diumenge 28
Cinema infantil i d’autor. A les 17 i a les 19 h, al teatre El 
Casal. Organització: Cinema Casal.

28è Concurs de teatre Vila d’Olesa: “Tots eren fills meus”, 
amb el Grup Escènic de Navàs. A les 18 h, a la UEC Olesa.

Totes les activitats proposades en aquesta secció són enviades 
per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 
08640 no es fa responsable per alteracions dels programes 
o de canvis d’última hora.
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La pubilla de l'octubreEn Petit Comitè
Onze de Setembre
Passats uns dies de l’Onze de Se-
tembre de 2012, els fets ocorreguts 
ens segueixen emocionant i alhora 
encoratjant per seguir treballant en 
el nostre objectiu que no és cap  altre 
que la independència de Catalunya i el 
benestar dels seus ciutadans. 
La gran quantitat de gent que va mou-
re la manifestació de Barcelona i els 5 
autobusos  que van sortir d’Olesa, han 
superat qualsevol expectativa. Una 
fita històrica que  demostra encara 
més que alguna cosa s’està coent. 
Demostra entre altres coses que la 
gent ha decidit expressar públicament 
el que sent. 
Tot i que hi ha hagut actes amb més 
participació que altres anys, des d’ERC 
ens agradaria que fossin més multitu-
dinaris i que poguessin aglutinar enca-
ra més persones i  entitats, indepen-
dentment del partit o l’associació a la 
qual pertanyin. Actes com el que l’ANC 
va organitzar el dia 11 a Olesa, on ERC 
va col·laborar aportant  l’estelada que 
es va penjar al campanar, demostren 
que això és possible, ja que partits  
com CiU, el Bloc Olesà o la mateixa 
ANC, van contribuir a l’ofrena floral, i 
on persones del PSC, a títol individual, 
també hi van assistir. 
Així doncs, des d’ERC encoratgem 
a totes les entitats, tant les que hi 
van ser com les  que no, i a totes les 
persones d’Olesa, a manifestar-se 
lliurement i a participar en els actes 
que per aquests motius s’organitzen, 
amb la finalitat d’aconseguir entre 
tots un país socialment just, un país 
independent. 
ERC Olesa

Nou curs polític
Comença un curs polític nou, carregat 
d’il·lusió i d’incerteses. A nivell mu-
nicipal, la tardor suposa l’aprovació 
de les ordenances fiscals i també del 
pressupost per a 2013. Dos elements 
cabdals per la vida de la nostra vila: 
el primer perquè marca el sostre d’in-
gressos del nostre Ajuntament, però 
també, i molt important, l’esforç eco-
nòmic que haurem de fer els olesans a 
l’hora de pagar impostos, taxes i preus 
públics. El segon, suposarà decidir de 
quina manera gastem i invertim en 
la nostra vila els recursos econòmics 
disponibles. 
Veurem com encara el Govern Muni-
cipal aquests dos reptes, amb temps i 
forma, ja que els terminis en aquests 
casos són molt importants i la forma 
d’aconseguir tirar endavant, tant les 
ordenances com el pressupost, tam-
bé. Esperem que cerquin el diàleg i el 
suport de la resta de forces polítiques 
del Consistori i que no repeteixin ac-
tituds prepotents del passat. Si tenen 
ganes de parlar i de compartir, el grup 
municipal de CiU està disposat a col-
laborar, perquè som conscients de les 
dificultats existents i estem al servei 
de tots els olesans.
Caldrà parlar també de les inversions 
(o manteniments) que es prioritzen 
ens els programes subvencionats per 
altres administracions, bàsicament, la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat 
de Catalunya. En aquest sentit, CiU ja 

fa molts mesos que va presentar una 
proposta per poder obrir una negoci-
ació amb l’Equip de Govern de la qual 
no hem rebut cap resposta. 
Un altre tema que ens preocupa i 
molt és l’activitat que l’Ajuntament 
vol portar a terme en el camp de la 
promoció econòmica. Sabem que els 
recursos són escassos, però també 
pensem que hi ha coses que es poden 
fer. Des de CiU hem presentat alguna 
moció que malauradament encara no 
ha arribat a Ple, però esperem també 
les propostes de l’Equip de Govern que 
estudiarem amb interès. 
A  nivell nacional, l’Onze de Setembre 
ha obert una etapa nova. Ningú no ho 
dubta. El temps anirà posant de relleu 
les dificultats que segur que hi haurà. 
S’ha de pensar, i molt. No ens fa por 
res, estem segurs que CiU contribuirà 
a la via que nacionalment el poble de 
Catalunya es proposi, el dia que sigui 
consultat. Però també esmerçarem 
totes les nostres  capacitats perquè 
no descarrili el tren que es decideixi 
utilitzar.
Aquesta etapa nova que obre l’Onze 
de Setembre obliga al govern espa-
nyol, al PP, al PSOE i a les institu-
cions de l’Estat a replantejar-se les 
relacions amb Catalunya. Poden no 
estar d’acord amb els nostres plante-
jaments, però no els poden ignorar, 
i encara menys menysprear-los. Les 
relacions les han de tractar de tu a tu 
amb Catalunya.
Mentrestant, aquí a Catalunya, hem 
de ser intel·ligents. Fins al final del 
trajecte, hi ha molt camí per recórrer 
tots plegats, ens haguem manifestat 
o no l’Onze de Setembre i ho haguem 
fet per un motiu o per un altre. Una 
part molt àmplia de la societat ha 
transmès un missatge als partits: no 
volem continuar amb l’actual estatus 
polític, econòmic, financer, que impo-
sa l’Estat Espanyol. Tampoc no volem 
l’assetjament a la nostra llengua. 
N’estem farts: diem prou! Això obliga 
a tots els partits a reflexionar a fons. 
També a CiU. Però els passos que es 
facin han de ser ferms. No avançarem 
sí l’únic que ens guia són els senti-
ments. Aquests són imprescindibles i 
inevitables. Però els sentiments s’han 
de racionalitzar i fer-los viables. Si no 
ho fem, la frustració serà inevitable. 
I les conseqüències les patiria tota 
Catalunya.
Per nosaltres, la sobirania només 
té un límit: la cohesió social. I una 
prevenció: la necessitat de fugir del 
maniqueisme, de bons i dolents. Ne-
cessitem a tothom. No hem  d’oblidar 
que, més enllà de la defensa nacional 
de Catalunya, la nació és un conjunt 
de persones i que una bona part pa-
teix avui la crisi econòmica i les seves 
tremendes conseqüències socials. En 
aquest sentit, a CiU no només tenim 
actius a oferir als catalans en l’àmbit 
nacional, sinó també en el social i en 
l’econòmic.
Grup Municipal de CiU Olesa

PD: Podeu enviar els vostres escrits 
a: periodic08640@hotmail.com i pre-
guem que no superin les 30 ratlles.

La Laura Pedrero Vela és una jove olesana de 18 anys que estudia el segon 
curs d’Educació Primària a la Universitat Autònoma de Barcelona, i és que 
li agradaria dedicar-se a l’Educació Especial. Ara per ara, forma part de 
l’equip de monitors de l’Esplai Espantaocells. A la Laura li agrada dedicar el 
seu temps lliure a estar amb els amics, sortir a ballar, anar a la platja i al 
gimnàs. A banda d’aquestes aficions també li apassionen totes les activitats 
relacionades amb el món de l’art.
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Esport olesà
Futbol Sala Sènior
El primer equip del club Futbol Sala 
Olesa ja està treballant de cara a l’ini-
ci de temporada, el proper 20 d’octu-
bre, al pavelló Salvador Boada davant 
del Vallirana. El conjunt entrenat per 
Jose Galan va aconseguir la primera 
victòria de la pretemporada davant 
del Font Rubí per 5 gols a 1. L’equip 
olesà jugarà a 3a divisió i, observant 
els jugadors que té a la plantilla, no es 
descarta assolir l’ascens de catego-
ria. Futbolistes com Arnau Company 
o Xavi Espinar, tot i la seva joventut, 
han jugat diverses temporades a ca-
tegories superiors i tenen experiència 
suficient per poder ser pals de paller 
d’un equip que pot ocupar la zona 
alta de la classificació. És un equip 
de nova creació, després de força 
temporades sense que el futbol sala 
d’Olesa tingués un sènior. La nova 
junta directiva va creure adequat fer 
un primer equip per donar sortida 
als jugadors olesans que finalitzaven 
l’etapa juvenil al club. 
Després que el club anunciés la in-
tenció de fer un primer equip, molts 

van ser els jugadors que van oferir-se 
a formar-ne part. De fet, fins a 32 
jugadors van arribar a participar als 
entrenaments previs que van servir 
per confeccionar la plantilla definiti-
va. Actualment són 10 els jugadors 
que formen l’equip tot i que el tècnic 
no descarta fer alguna incorporació 
abans que comenci la lliga.

Guanya Viñau
La 3a edició de la cursa La Collba-
tonina va tenyir-se de color olesà. 
L’atleta del Club Atletisme Olesa, 
Albert Viñau, va guanyar per pri-
mera vegada la tercera edició de La 
Collbatonina, organitzada, també per 
primera vegada, pel Club Atletisme 
Collbató, antiga secció del club d’at-
letisme olesà. Va ser una cursa que 
va tenir una gran nombre d’atletes 
olesans, que van ocupar posicions 
capdavanteres, com van ser els ca-
sos de Juan González (11è) o Óliver 
Galindo, que va finalitzar la cursa en 
divuitena posició.

Tir amb arc
El club Arc Montjuïc va organitzar 
la 9a edició Futurs Campions que 
ha tingut una participació de 44 jo-
ves esportistes, 12 d’ells del Tir Arc 
Olesa, els quals van demostrar el 
seu potencial amb 2 primers llocs, 5 
segons, un 3r, 4t i 5è lloc. 
S’han de destacar les victòries d’Adri-
ana Pla en Infantil amb 448 punts a la 

distancia 40/30 m i el debutant Raül 
Crespo en esquirol, distància 12 m, 
amb marca personal 293 punts. Adri-
ana, que arribava de les vacances, 
no va aguantar tota la competició 
amb forces però van ser suficients 
per dominar la categoria. Raül Cres-
po, en la categoria dels més petits, 
domina amb claredat amb 293 punts, 
la seva millor marca personal, que va 
ser una de les notes més positives. El 
3r lloc va ser per Gerard Teruel amb 
276 punts i el debutant Roc Garcia 
dóna una altra sorpresa positiva en 
finalitzar 5è amb una brillant marca 
263 punts, que és marca personal. 
Els cinc 2ns llocs van ser pel cadet 
Dicson Diaz, que competia a les 
distàncies de 60/60 m, igual que 
Aitor Martínez, que va ser 5è amb 
420 punts. En aleví, a la distància de 
30/18 m, Judit Teruel va acabar amb 
549 punts, que és la millor marca 
personal amb la qual va demostrar 
la recuperació de confiança que havia 
perdut. En infantil, Jaume Abayà va 
finalitzar segon amb 467 punts; en 
aquesta competició ha començat a 
treballar altres variants tècniques que 
ha posat en pràctica. En arc compost, 
Ramon Raluy va sumar 414 punts. A 
la categoria benjamí, Arnau Granero 
suma 311 punts i es va quedar a tan 
sols 5 punts del primer lloc. Marc 
Teruel acaba 4t de la categoria amb 
270 punts.

Dura prova
Un gran nombre d’olesans van par-
ticipar a la 31a edició de la Mata-
galls-Montserrat celebrada el cap 
de setmana del 15 i 16 del setembre 
passat.
La marxa de muntanya organitzada 
pel club Excursionista de Gràcia va 
tenir fins a 3000 participants ins-
crits que van poder gaudir de dorsal 
gràcies al sorteig previ realitzat. I és 
que tot i la duresa de la prova (84 
quilòmetres i 800 metres), està molt 
sol·licitada pels catalans i catalanes 
que es marquen nous reptes en les 
curses de distàncies llargues. De fet, 
tot i la dura experiència, n’hi ha que 
repeteixen d’un any per l’altre. És 
el cas de l’olesà Toni Grima, que hi 
va participar fa 4 anys, i aquest cap 
de setmana va tornar a realitzar-la. 
I amb la dificultat de fer-ho sol. Va 
trigar 16 hores, i va arribar al vol-
tant de dos quarts de nou del matí a 
Montserrat.

08640
Els joves tiradors olesans Foto: JA

Albert guanya la Collbatonina        Foto: AV Cansat però feliç  Foto: TG
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ACTA	 DE	MEMORIA	 DELS	 15	 ANYS	 DE	 “L’ADJUDICACIÓ	 DE	 LA	 CONCESSIÓ	
ADMINISTRATIVA	 EXPLOTACIÓ	 INTEGRAL	 SERVEI	MUNICIPAL	 ABASTAMENT	 I		
DISTRIBUCIÓ	AIGUA	POTABLE	AL	MUNICIPI.

CARTA	LLEGIDA		PEL	PRESIDENT		DE	LA	COMUNITAT	MINERA	OLESANA	SCCLt.	EN		EL	
PLE	MUNICIPAL	CELEBRAT	EL	DIA	27/09/2012

	CARTA					OBERTA					ALS					REGIDORS					DEL					CONSISTORI																		
		AJUNTAMENT					OLESA					DE					MONTSERRAT

					
	Senyors/Senyores	:

		La		COMUNITAT	MINERA	OLESANA	SCCL.		(CMO)	és	una	Societat	amb	144	anys	d’història,	
és	part	de	la	Vila	i		de	la	vida	olesana.			Enguany	es	compleixen	15	any	de	l’atorgament		de	la	
Concessió	Administrativa		d’Explotació	Integral	del	Servei		públic			d’aigua		municipal,	per		acord			
unànime				de	la	Corporació.(05/06/1997)

El	llarg	del	temps	,dia		a	dia,	tots	els	dies	de	l’any	la	CMO	ha	complert		amb	la	seva	missió.

Hem	conviscut	i	compartit	la	gestió	amb	tots	els	governs	municipals,que	en	la	dilatada	vida	
societària		han	estat	de	diferents	règims,	tendències		i	colors.

La	CMO	 	ha	 tingut	 com	objectiu	 	 suprem,	 seguir	 els	 ideals	del	 seus	 fundadors,	 que	 són:														
lluitar	amb	esforç	per	millorar	el	Servei		d’aigua	i	poder	donar	més	qualitat	de	vida	als	olesans	
i	olesanes.

Ens	sentim	hereus	d’un	Patrimoni		que	compartim	entre	tots	els	vilatans,	i	també	dels	socis	de	
l’Entitat	que	han		gestionat	el	Servei	d’Aigua	d’Olesa,	al	llarg	del	temps	,amb		l’únic		interès	de	
prestar	un		servei		al	seu	Poble		i		amb	l’objectiu	de	millorar-lo	dia	a	dia.
L’Economia	Social	,ha	estat		sempre	la	que	ha	regit	la	gestió	econòmica	de	l’Entitat.	L’economia		
ha	estat	sempre	al	servei	de	la	persona.

La	CMO	en	aquests		últims		anys,	ha	donat	resposta	a	la	demanda	hídrica	que		el	creixement			
urbanístic		i		industrial,	d’Olesa,	necessitava.
La	CMO	va		fer		totes	les	gestions		que		l’ACA			exigia,	per	demostrar			tècnicament	l’autosuficiència		
hídrica	de	l’ETAP	d’Olesa,	evitant		portar	aigua	de	fora.	(Pla	Director	d’usos		Cubeta	d’Abrera).	Hem	
d’agrair	el	recolzament		i	participació	de	l’Ajuntament	i	també		els		Serveis	Tècnics	municipals,	
en		les		gestions	portades	a		terme,	davant		de	l’Administració.	Actualment		tenim		concessionat		
un	màxim	de		8.000	m3/dia	d’extracció.		El	Volum	de	la	Concessió	és		de	2,5	Hm3/any,	suficients	
per	30.000/32.000	habitants.	(POUM)

DIT	AIXÒ:				
La	CMO	l’any	2009	va	compondre	el	projecte	“OLESA,	AIGUA	SEGLE	XXI”,	amb	l’objectiu	de			
seguir	desenvolupant	de	forma	integral	la	gestió	del	servei	públic	municipal,	d’aigua.	
(Art	1,	de	la	Concessió.-	Objecte)

Olesa,	té	una	riquesa	amb	aigua,	que	hem	de	saber	gestionar	de	la	millor	manera.

És	per	això		que		es	va		sol·licitar	a	l’Ajuntament	que	d’acord	amb	el	que	disposa	les	Condicions			
Tècniques	Facultatives	de	 la	Concessió	Administrativa,	es	concretés	 	 l’àmbit	d’aplicació	de	
les	tasques	de	conservació,manteniment	i	explotació,	de	mines,	pous	i	fonts	que	es	troben		
dintre	de	municipi.

El	desenvolupament	d’aquest		aprofitament	consisteix	amb:	
Ubicar	fonts,	amb	aigua	de	“mina”,	en	diferents	barris	d’Olesa,.-
Millorar	la	qualitat	organolèptica		de	l’aigua	de	subministrament,	aprofitant		les	aigües,	un	cop	
potabilitzades,	de	millor	qualitat	de	les	fonts	i	mines	locals.
Disposar	d’aigua,	no	tractada,	per	reg	i	neteja	de	carrers,	amb	la	construcció	de	noves	xarxes,	
adients	per	aquest	tipus	d’aigua.	(no	potable).
Poder	diversificar	els	punts	de	proveïment		d’aigua,	diferents	a	les	del	riu,	atenuant	així	els	
efectes	d’una	possible	contaminació	d’aquest,	per	sals	o	altres	agents	contaminants,	etc...

RESUM:
La	CMO	ha	demanat	a	 l’Ajuntament	assumir	 les	tasques	de	conservació,	manteniment	 	 i	
explotació	integral	de:

.-La	mina	que	aporta	aigua	a	la	Font	anomenada	de	Ventura	i	Gassol.	

.-La		mina	de	Santa	Oliva,que	dóna	aigua	a	la	P.	de	les	Fonts	i	a	la	P.	Reverent	Massana.

.-Font	de	Vilapou

.-Pou	del	Pentinat	(Plaça	de	l’Oli)		i	la	resta	de	fonts	aprofitaments		que	resulten	de	l’Estudi	
Hidrològic		elaborat	l’any	1988.

La	CMO		proposa			desenvolupar-se		per			camins		lògics,	fent	plantejaments	que	facin	millorar	
la	qualitat	de	l’aigua	per	mitjans		sostenibles			en		benefici		de		tots		els	ciutadans.
Les	essències	i	valors		de	la	nostra	cultura	de		servei	i	autogestió,	al	llarg	del	temps	,	són	el	
millor	actiu	per		garantir	la		gestió		d’	aquestes	propostes	.																	

UN	PREC:
S’hauria		d’evitar	que	la	política	ocupi	espais	de	la	vida	del	dia	a	dia,	encotillant,	fiscalitzant	i	
condicionant	les	iniciatives	pròpies	de	la	Societat	Civil.

OFERIMENT	:				
La	CMO	queda	a	disposició	de	 tots	aquells	Regidors	que	vulguin	ampliar	 informació,	 al	
respecte.

Joan	Arévalo	i	Vilà
President
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Guaita
Cada mes, a més de la distribució 
casa per casa del periòdic 08640, 
deixem exemplars als equipaments 
municipals (Ajuntament, Casa de 
Cultura, Escola d’Arts i Oficis, Biblio-
teca, etc.), a un veí molt amable que 
reparteix 100 exemplars del diari a 
Ribes Blaves i Oasis i a diferents 
botigues del poble, per si algú vol 
més exemplars o donar-li a un amic 
de fora del poble. A la Residència 
Santa Oliva també hi deixem, el 
mes passat, aproximadament 40 
exemplars per tal de que els avis 
i avies que no poden sortir, poguin 
llegir el periòdic i assabantar-se de 
les notícies del poble.
El mes passat, sorpresivament, 
els exemplars vam desapareixer. 
No sabem on van anar i qui els va 
portar, però si podem dir que els 
varem deixar (com cada mes) i en 
aquesta oportunitat no van arribar 
als lectors. A part d’EREs, hi han 
fantasmes a la residència? O no hi 
ha ni per a paper higiènic?.
La raó no la sabem però la intuïm: 
des del 08640 ens feiem ressó en 
portada de les protestes d’un grup 
de treballadors i treballadores de la 
residència sobre les decisions de la 
direcció de l’empresa i que, segons 
les mateixes treballadores, poden 
influir en el servei que es presta 
als usuaris. És per això que aquest 
mes d’octubre insistim. A veure qué 
passa. Els avis, a la recta final de les 
seves vides, no tenen cap culpa...
 08640
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Empreses i serveis
Boré
Segons l’assesora nutricional de Boré, 
Patrícia Balaguer, “ara que ha passat 
l’estiu, potser ens hem plantejat co-
mençar una dieta d’aprimament. Si 
també ens preocupem per la nostra 
salut, hem de saber que les dietes 
“miracle”, que prometen resultats rà-
pids sense pràcticament cap esforç, 
no són gens equilibrades i poden 
provocar un dèficit de nutrients. Així, 
la persona que segueix la dieta es 
comença a sentir dèbil, passa gana, 
té ansietat, ganes de picar, estrés, 
mal humor, li cauen els cabells... El 
seu  metabolisme basal es redueix, 
perquè el cos es posa en estat d’alerta 
i comença a estalviar energia i, tot i 
seguir la dieta estrictament, la bai-
xada de pes s’estanca. Si la persona 
vol seguir baixant de pes, la dieta s’ha 
de fer més restrictiva, disminuint la 
ingesta de calories encara més i, con-
seqüentment, l’aport de nutrients. En 
algun dels moments en què s’estanca 
la pèrdua de pes, se sol abandonar la 
dieta amb el desànim i la frustració 
que comporta no haver aconseguit 
el desitjat objectiu. A partir d’aquí, 
i amb més o menys rapidesa, molta 
gent comença un altre cop a menjar 
en excés i a repetir els errors alimen-
taris que la van portar a engreixar-
se, tancant així un cercle viciós molt 
difícil de trencar. La solució definiti-
va per aprimar-se i mantenir el pes 
aconseguit, però, no és el seguiment 
d’una dieta estricta i desequilibrada 
durant uns mesos, sinó el canvi defi-
nitiu dels hàbits alimentaris. Perquè 
aprenent a menjar bé ens sentirem 
molt millor!”
 
Escola de taitxí
El Taitxí és un art marcial originari de 
la Xina ancestral, no violent ni compe-
titiu, centrat en el treball intern de la 
persona. El Taitxí  treballa de manera 
introspectiva, és a dir, de dins cap a 
fora, utilitzant una força que sorgeix 
dels òrgans interns. És un art natural, 
què procura l’equilibri i l’harmonia.  
Es diu que és la gimnàstica per a la 
salut. Invisible, de manera que el pri-
mer pas per aconseguir-la,  és tenir 
un organisme disposat a canviar el 
seu patró de salut.
La realitat és que permet aconseguir 
una harmonia psicofísica de la perso-
na. Per aquest motiu l’ITH t’ofereix 
l’oportunitat de restablir la teva salut i 
el teu benestar. Amb classes persona-
litzades, cursos i tallers gratuïts per a 
tu. Per a més informació: ITH, Plaça 
Catalunya 24, 1er. 3ª, Dra. Montserrat 
Bolaño, tel: 633 820 119.
 
Horts de lleure
Els dijous 11, 18 i 25 d’octubre i els 
dijous 8, 15 i 22 de novembre, de 19 
a 21 hores, s’impartirà el curs d’inici-
ació a l’agricultura ecològica, organit-

zat pel Garden Center, al local del Ca-
sal La Fona, al carrer Església, 51. El 
curs constarà de 12 hores de classes 
teòriques i d’una sortida per visitar un 
hort ecològic en funcionament. Per a 
més informació i inscripcions, els telè-
fons són 609 793 210 o 655 894 320. 
També podeu visitar els horts actuals 
de l’empresa a la carretera d’Abrera a 
Manresa, km 2,2. Els que tinguin un 
hort de Garden Center en règim de 
lloguer, té l’accés gratuït al curs.

Track Bike
És el nom de la nova botiga dedicada 
a la venda i reparació de tot tipus de 
bicicletes, a càrrec de Lluís i Isra, ole-
sans i ciclistes des de fa molts anys, 
experiència que els dóna la seguretat 
d’un bon servei. Segons ells, anar a 
treballar amb bicicleta és bo per al 
medi ambient, la salut i l’economia, 
redueix els embussos, estalvia temps, 
diners i millora la qualitat de vida dels 
seus usuaris en reduir la contaminació 
urbana. Així que per posar a punt les 
bicis o renovar-les, podeu visitar-los 
al carrer Mallorca, 21.

Sagalito 1898
La tradicional parada del mercat, 
Sagalito ha ampliat l’assortit d’ham-
burgueses. A més de les ja clàssiques 
de porc amb all i julivert,  amb ceba i 
amb formatge, ofereixen les de 100% 
de pit de pollastre i  les de 100% de 
pit  de pollastre amb curri i sèsam. 
A partir d’ara també elaboren ham-
burgueses 100% de vedella bruneta 
dels Pirineus Catalans, amb indica-
ció geogràfica protegida. I les mini 
hamburgueses de vedella bruneta 
amb formatge parmigiano reggiano. 
A partir d’aquest mes i cada primer 
dijous de mes, podeu gaudir dels clàs-
sics de temporada, que torna desprès 
dels mesos d’estiu: la botifarra d’ou 
amb pinyons de Sagalito 1898. 
Per últim, podeu fer les comandes per 
mail a: botiga@sagalito.com o per te-
lèfon 93 778 66 80. Hi ha enviaments 
a domicili.

Monades
Aquest és el nom de la nova botiga 
amb joies de plata, bijuteria d’alta 
gama, rellotges i tot tipus de com-
plements. Podeu trobar peces fetes 
a mà per ells mateixos amb garantia 
d’exclusivitat. Si necessites una joia 
o un complement per fer un detall o 
simplement perquè t’agraden, visi-
ta’ls al carrer Anselm Clavé, 144. Po-
deu trobar anells, arracades, penjolls, 

mocadors, bosses, complements per 
a home, etc.

Taller
L’Associació de Botiguers i Comerci-
ants d’Olesa fa una crida a tots els 
ciutadans per demanar la seva col-
laboració en un taller anomenat “reci-
clable i ecològic”. Demanen que facin 
arribar a la seu de l’associació, a les 
botigues associades o, el mateix dia, a 
la Fira Comerç tetra briks tradicionals 
(el d’un litre i quadrat) i esqueixos de 
flors. D’aquesta manera, volen guar-
nir el poble amb plantes amb la idea 
que els més menuts s’hi impliquin, es 
responsabilitzin i adoptin una planta. 
Us esperen el diumenge 7 d’octubre 
a tots, grans i petits!

Nou gimnàs
El passat 29 de setembre es va in-
augurar un nou centre fitness, dirigit 
per Josep Camats. És al carrer Can 
Vinyals, 23, d’Olesa i allí trobaràs 
molt bones instal·lacions amb la millor 
biomecànica Nautilus i Cibex, tot amb 
molt bons preus. Segons Camats, les 
màquines Nautilus permeten un tre-
ball més intens amb el sistema paten-
tat de politja de resistència variable. 
Per exemple, per problemes d’esque-
na, un treball específic amb 20 minuts 
és igual a tres dies per setmana de 
natació (500 metres) i és molt més 
localitzat i menys lesiu.
Quant a les activitats dirigides (pi-
lates, spinning, body combat, cross 
fit, body pump i boxing), el gimnàs 
ofereix bons horaris per a treballar 
totes les qualitats físiques de forma 
divertida i conjunta.
El telèfon és el 93 778 2631, el mail 
és gimnas@espaifitness.cat i la web, 
www.espaifitness.cat

Katxima
És el nom d’un projecte que neix a 
Olesa i vol ser un pont i un vincle 
entre diferents cultures i diferents 
mons. Creat per potenciar les expe-
riències personals de viatges soste-
nibles i la participació i organització 
de projectes solidaris que ajudin, de 
manera respectuosa, al desenvolu-
pament econòmic, social i educatiu 
de la zona.
Cada viatge és únic, és irrepetible. 
Cada viatge dona l’oportunitat de 
confluir el la història i la cultura 

local, i convida a formar part del 
desenvolupament de les famílies de 
la comunitat, des del respecte i la 
responsabilitat. Un viatge respectuós 
amb el medi ambient, les costums i la 
diversitat. El proper 3 de novembre a 
les 19.30 h es presenta a l’Espai d’art 
de La Passió. Hi esteu convidats!

Santa Susanna
Els dies 27 i 28 d’octubre, l’Associació 
de Veïns de La Rambla-Escorxador 
faran una sortida de cap de setmana 
a Santa Susanna. Per a més informa-
ció i inscripcions, passeu pel seu nou 
local a l’antic escorxador d’Olesa. 

Premi
El Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits 
de Telecomunicacions de Catalunya 
(COETTC) ha atorgat a Aventia 
(categoria “Excel·lència Empresari-
al”), Serhs Food Service (categoria 
“Innovació tecnològica”), Zyncro 
(ex aequo “Innovació tecnològica”) 
i l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès (categoria “Desenvolupament 
Sostenible”) els Premis d’Excel·lència 
Empresarial en l’àmbit TIC que anual-
ment lliura coincidint amb la Diada de 
les Telecomunicacions de Catalunya, 
que es va celebrar el passat 26 de 
setembre.
El jurat dels Premis d’Excel·lència 
Empresarial ha destacat la candi-
datura i la trajectòria d’Aventia i “la 
seva implicació amb clients de sec-
tor molt diferents entre sí i altament 
competitius i, també, la implicació 
que ha tingut en el desplegament de 
la TDT”, entre els diversos motius que 
justifiquen el premi.
El jurat del premis també ha volgut 
destacar la labor difusora en matèria 
TIC que fan Televisió de Catalunya, 
Cadena Ser i el diari Ara.

Or
Si està pensant en vendre les seves 
joies, ara és un moment adequat se-
gons la companya líder a Catalunya 
Comprem Or. El preu de l’or està 
en màxims històrics, de manera 
que podeu aconseguir un ingrés 
extra per aquelles joies que ja no 
utilitzeu. Amb més de 40 anys de 
trajectòria en el sector, Comprem Or 
ofereix les millors taxacions, a partir 
de comptar amb refineria pròpia i 
sense intermediaris en el procés de 
compravenda. L’empresa, situada 
a la plaça Catalunya, 27, adquireix 
tot tipus d’objectes realitzats en or i 
també en plata, encara que no només 
joies, sinó també safates antigues, 
porta retrats, miralls, gerros, etc. 
Per acabar, la companyia ofereix 
un tracte absolutament confidencial 
amb els clients ja que compleix amb la 
llei de protecció de dades de caràcter 
personal.
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Classificats
Treball
Auxiliar de enfermería busca tra-
bajo, cuidando personas mayores 
y niños, en Olesa y alrededores. 
Tengo buenas referencias y dispo-
nibilidad inmediata. 
Tel. 690 340 088.

Noia universitària s’ofereix per do-
nar classes de repàs a nens/es de 
primària i ESO. Interessats, trucar 
al tel. 654 707 318 (Gemma).

Noia compromesa, dinàmica, amb 
capacitat d’organització i acos-
tumada al treball, s’ofereix per 
tasques domèstiques en general, 
cures de nens, etc. Tinc flexibilitat 
horària. Tel. 665 575 310 (Olesa i 
voltants). Preus anticrisi.

Señora responsable se ofrece para 
planchar de lunes a viernes por las 
tardes. Con referencias. 
Tel. 93 178 7988 (Eva).

Señora española de 40 años se 
ofrece para limpieza de casas y 
comunidades. Con referencias. 
Tel. 653 083 692.

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

Dona responsable i amb experièn-
cia s’ofereix per fer de cangur. Dies 
laborables i caps de setmana. 
Tel. 615 295 328 (Isabel).

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

Noia jove s’ofereix per ocupar-se a 
les tardes de les tasques de la llar 
més avorrides i pesants. Si tens 
coses millors a fer i/o necessites 
ajuda amb els més petits, truca al 
tel. 678 966 214 o envia un correu 
a nadiamp@live.com

Estudiant de quart de magisteri 
amb experiència ofereix classes 
de reforç escolar a estudiants 
de Primària i ESO. També ofereix 
classes d’anglès per a totes les 
edats. Tel. 602 484 651.

Doy clases de guitarra particula-
res, a muy buen precio, asequible 
para todo el mundo. Cualquier 
estilo y cualquier nivel. ¡Anímate! 
Tel. 666 768 207.

El Servei de Promoció Econòmica 
d’Olesa necessita cobrir els se-
güents llocs de feina: agents co-
mercials (3); dependenta en una 
perruqueria i estètica; cambrers, i 
enginyers d’electrònica. Per a més 
informació, el telèfon de Promoció 
Econòmica és el 93 778 0050, ext. 
2402.

Automotor
Vendo licencia de taxi Olesa de 
Montserrat, C5 HDI 2000. 
Tel. 617 471 404.

Alquilo plaza de parking en la calle 
Colón esquina Ramblas. Precio: 65 
euros. Tel. 666 055 200.

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

Se alquila plaza de parking, 60 €, 
en la calle Metge Carreras (zona 
Lidl). Tel. 644 263 354.

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

Immobiliària
Es ven terreny de 1710 m2, pla, 
amb casa 50 sw m2, garatge 50 
sw m2, porxo i 2 terrasses a Ribes 
Blaves. Preu: 100 mil euros. Urgeix 
vendre’l. Tel. 93 772 9674.

Particular alquila precioso piso 
semi-amueblado todo exterior en 
Olesa, disponible en octubre, re-
formado, luminoso, puerta blinda-
da, calefacción, cocina 12 m2 con 
electrodomésticos, 3 dormitorios, 
armarios. Gran bañera hidromasa-
je. Muebles roble en salón. Balcón 
11 m2 con 2 armarios carpintería 
metálica de trastero. Junto guar-
dería, colegio e instituto. Merece 
una visita. 460 euros (comunidad 
incluida). Sólo personas solventes. 
Tel. 625 247 857. 
 

Diversos
Venc càmera digital Casio EXILIM, 
3.2 megapixels, 2.8x zoom òptic, 
amb funda, carregador i cable USB. 
Com nova, amb caixa i instrucci-
ons. Preu: 50 €; bicicleta estàtica 
amb control temps, calories, dis-
tància, marca Proaction Montreal, 
molt bon estat. Preu: 100 euros; 
per acabar, venc màquina de cosir 
Sigma Model 161, motor elèctric 
i manual (amb moble). Molt bon 
estat: 150 €. Telèfons: 654 229 
367 i 93 778 5622.

Es ven nínxol/tomba al Cementiri 
d’Esparreguera. Bon preu. 
Tel. 639 255 744.

Vendo cuna de viaje, marca Asal-
vo, con colchón. Precio: 15 euros. 
También calienta biberones Beaba 
Bibsecondes. Precio: 6 euros. 
Tel. 622 167 708.

Tarot, videncia y quiromancia: des-
cubre tus dudas al momento y sin 
esperas, recibo y a domicilio. 
Tel. 633 894 422 (Marina).

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

08640

Agustina Guillamón Casanovas (89), Amparo Redón Bertolín (56), Ana María Fabregat Campos (79), Ana María Flores López (57), Angel Martínez (49), Angela 
Lleonart Puig (80), Anna Bigorra Figueras, Anna Maria Valero Molet (34), Antonina Macià Estany (89), Arsenio Fernández Alvarez (79), Azucena Domene 
Delgado (54), Baldomero Torres González (92), Bego Temprado, Benet Cols Paloma (60), Carme Sagués Pino (82), Clara Fortuny (13), Claudia Jiménez 
Morales (18), Consuelo Vinuesa Rubio, Cori (55), David Rodríguez Piedad (34), Dolores Bermúdez Vicente (80), Elsa López (21), Esperança Cadevall Esteve 
(82), Esteban Rodríguez Caparrós (65), Fernando Ramírez Doblas (76), Florencia Guillén Clusas (88), Francisca Ramírez González (77), Gala Sales Alcobet 
(2), Genís Carbó (41), Gerard Plà Valldeperas, Iluminada Zarzuela Moreno, Isidre Montserrat (37), Ismael Sebastià Bayot (85), Jara González Requena (9), 
Jennifer Baez Passarge (19), Joaquín Parra Vicente (56), Jordi Daniel Jiménez Conde (23), Jorge Sala Calvera (65), José Gutiérrez Del Moral (89), José Pérez 
Morales (87), Josep Almasqué Gil (42), Josep Anton Domínguez (74), Josep Montoya Belmonte (84), Josep Pino Batista (65), Josep Solè Travè (86), Josep 
Vives Miralles (85), Júlia Fortuny (15), Kyra Torres Bagües (10), Laia Buch (13), Laia Montes Porta (16), Lucía García (8), Llorenç Valldeperas Làzaro, Marc 
Carbó Agut (8), Marcelo Fraile Minuto (44), María Angeles Ortiz Serrano (89), María Benedicta García Ballesteros (88), Maria dels Angels Ruiz Costa (77), 
Marta Xairó (28), Matías Fraile Avalos (17), Meritxell Montes Vicente (16), Meritxell Planas Aranda (37), Meritxell Vandranas Mata (28), Mía Vicente (41), 
Mireia Arévalo Poquet (34), Mireia Montes Almoguera (18), Nieves García Compte (76), Noe Vidal (34), Núria Aymarich Lavado (8), Oriol Maldonado Solà 
(14), Oscar Montes Vicente (6), Paula Pujol Fernández (17), Pere Figuera Ariño (92), Pere García Bertolín (82), Pilar Pérez Balsera (68), Ramón Pérez Artola 
(41), Rosa Guillamón Subirana, Santos Forn (46), Saturnino Estupiñá Freixas (77), Sònia Jobé Bosch (28), Teresa Mora Mora (81), Toni González Granel (41), 
Xavier Artiles Tejero (28), Yesika Ortiz Abenza, Yolanda López Bertrán (47).

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

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