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Sant tornem-hi
Després del període de vacances, poc a poc, Olesa torna a
la normalitat. La zona blava
torna a ser de pagament, els
nens i nenes tornen a l’escola,
els adults que tenen feina s’incorporen “al curru”, les entitats
tornen a programar nombroses
activitats al municipi, i tornen
també velles polèmiques locals,
nacionals i estatals com el so
de les campanes, el debat nacionalista, les corrupteles, la
maleïda crisi...
A Olesa, des d’aquest passat
mes d’agost, el so de les campanes de la Torre del Rellotge
compleix amb el que estableix
la normativa sobre contaminació acústica. Així ho assegura
el govern municipal basant-se
amb les proves de sonometria realitzades després de la
decisió de suprimir el so dels
quarts, entre les 11 de la nit i
les 7 del matí, i d’instal·lar un
nou martell que permet reduir també el volum del so en
Foto: MAV
aquesta franja horària.
La prova, que volia servir també per conèixer les reaccions dels veïns, pot esdevenir ara una decisió
definitiva, encara que això no garantiria que s’acabés amb un culebrot que començava ja fa mesos
(veure edició del mes de març) quan un matrimoni olesà entregava un centenar de signatures a
l’Ajuntament d’Olesa per demanar la supressió del toc de campanes en horari nocturn. Només la
idea de fer una prova pilot, al llarg d’un mes, que les silenciés totalment, va provocar les reaccions dels seus defensors. Des de llavors, hem vist titulars que parlaven de “guerra a Olesa per les
campanes”, “lluita veïnal pel so de les campanes”, “el toc de les campanes divideix Olesa”... I reportatges (per dir-ho d’alguna manera) del tot desafortunats que intentaven abordar la qüestió.
L’intent de buscar una solució de consens per part de l’Ajuntament no està clar que satisfaci a les
parts, però en tot cas, sempre s’ha plantejat que la decisió definitiva arribaria via consulta a la
ciutadania.
08640
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Editorial

L’informatiu

Potser a la vida hi ha coses més importants que la “cuesta de septiembre”.
Perquè és molt fàcil tirar-li la culpa i
carregar de responsabilitat a un pobre
mes que va tenir la mala sort de situarse a finals d’estiu. Trenta dies que carreguen amb el destí de marcar el temps
dels humans amb butxaques pàl·lides,
al mateix temps que acompanyar-los a
fer les compres per a la tornada a l’escola i la tornada a les activitats habituals.
Pobre mes de setembre! No li podem
adjudicar tots els mals del món. Deixem
que transcorri de la millor manera possible i intentem gaudir el començament
d’una nova temporada.
I parlant d’allò que ens deixa l’estiu,
aquest passat mes d’agost, a Olesa,
es va rebre la trista notícia de la mort
de dos amics del 08640 i persones
que han participat activament en les
vessants social, artístics i esportiva:
Àngel Checa i Josep Campmany. El
primer va ser “l’impremtor” de moltes
feines que hem fet al poble i de vàries
edicions del calendari solidari que fem
cada any; el Josep va ser un entranyable col·leccionista del periòdic des
de la primera edició, sense permetre
que li faltés un exemplar i sempre amb
consells i crítiques que ens ajudaven a
millorar cada mes. Les morts mai s’esperen, algunes menys que altres. Els
trobarem molt a faltar!
Però al pobre mes de setembre, sembla
que se li hagi afegit una llum d’il·lusió,
sobre tot a Catalunya.
L’Assemblea Nacional Catalana (una
organització amb més de 400 assemblees territorials repartides arreu del
país i una cinquantena d’assemblees
sectorials) va organitzar la mobilització
més multitudinària de la història dels
Països Catalans i una de les més grans
d’Europa, l’Onze de setembre passat,
amb la culminació de la Marxa cap a
la Independència. Aquest Onze de setembre, des de l’ANC es vol convertir la
Diada en l’avantsala de la independència. Segons ells: “el món ha de tornar
a mirar cap a Catalunya per tal que es
vegi quina és la voluntat majoritària i
democràtica del poble català i, alhora,
es reforci el procés que ha de permetre
als catalans assolir la llibertat no més
tard del 2014. Ara és l’hora de la Via
Catalana. Enllaçats, units, resseguint el
país amb una cadena humana per tal de
convertir en realitat l’anhel majoritari
dels catalans, esdevenir un nou Estat
d’Europa”. El circuit de la Via Catalana
recorre el litoral del Principat i discorre
entre El Pertús i Alcanar, un traçat que
representa la columna vertebral dels
Països Catalans i segueix l’antiga Via
Augusta. Així, la gent del País Valencià
i la Catalunya Nord, tot i ser un dia feiner, podran continuar el recorregut pel
seu territori, i les Illes Balears podran
realitzar actes en paral·lel de manera
simultània. A més a més, a l’estiu, s’han
organitzat cadenes humanes de suport
a la Via Catalana en moltes ciutats de
tot el món.
Veurem què passa... De fet, la millor
manera de fer canvis és quan no ens
quedem quiets a casa nostra. Veurem
si aquest és el camí. Salut!

Diada
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Un total de 700 olesans i olesanes
participaran a la cadena humana, la
Via Catalana, que pel proper Onze de
setembre està organitzant l’Assemblea Nacional Catalana. I és que ja
s’han tancat les inscripcions per poder
anar en el bus organitzat des d’Olesa
per a la Independència per participar
als trams de la Via Catalana que el
Montserratí havia reservat. A partir
d’ara, si no hi ha novetats, les inscripcions s’han de fer a títol individual des
d’aquest web: via.assemblea.cat/ca/
inscripcions.html.
Els trams reservats pels olesans són
a Santa Margarida i els Monjos i La
Ràpita, que també s’ompliran amb prop
de 1.200 veïns d’Esparreguera i Abrera.
Així doncs, 12 seran els autocars que
sortiran des d’Olesa, amb un total de
700 persones, per participar a la Via Catalana del proper Onze de setembre.

Miquelets

Olesa de Montserrat farà un salt a la
història i reviurà moments esdevinguts
fa prop de 300 anys però que són presents en la memòria del país, amb la
Festa dels Miquelets, durant els dies 6 i
7 de setembre.
La Festa dels Miquelets és una festa
de recreació històrica on s’escenifica
amb rigor els diferents fets ocorreguts
a Olesa en el transcurs de la Guerra de

Successió (1705-1714). Olesa va ser un
punt d’encontre al llarg del conflicte, primer per l’exèrcit aliat i posteriorment
per l’exèrcit català. Tenint en compte els
fets històrics ocorreguts, la Festa dels
Miquelets d’Olesa esdevé una finestra
oberta a la vida quotidiana dels sovintejats allotjaments de l’exèrcit aliat dins
la vila d’Olesa amb la recreació de dos
campaments militars, i amb la rendició
d’honors als 158 soldats austriacistes
morts a Olesa entre 1707 i 1714. L’any
2008 es va inaugurar el Memorial 158
fruit d’un treball d’investigació documental elaborat per l’arxiver parroquial
Xavier Rota, que va permetre conèixer la

història dels soldats morts a Olesa.

Places

La Junta de Govern Local ha fet l’aprovació inicial del projecte d’urbanització de
les places Nova i de la Cendra redactat
per la Diputació de Barcelona i lliurat
recentment a l’Ajuntament.
El projecte preveu acabar d’urbanitzar un sector dels més emblemàtics
i transitats del Nucli Antic i donar per
finalitzades totes les actuacions de
millora de carrers i places que preveu
el projecte de la Llei de barris. Només
restarà pendent d’executar el projecte
del carrer de Coscoll, que ja es troba en

Farmàcies de torn diürn - Setembre 2013
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

diumenge, 1 - LEY
dilluns, 2 - BARGALLÓ
dimarts, 3 - ABELEIRA
dimecres, 4 - BERENGUER
dijous, 5 - BARGALLÓ
divendres, 6 - BERENGUER
dissabte, 7 - LEY
diumenge, 8 - BARGALLÓ
dilluns, 9 - ABELEIRA
dimarts, 10 - ALAVEDRA

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

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

ABELEIRA: c/ COLON, 95 - Tel. 93 778 70 79
ALAVEDRA: c/ SANT PERE, 27 - Tel. 93 778 72 34
BARGALLÓ : c/ LLUIS PUIGJANER, 103 - Tel. 93 778 75 43
BERENGUER: c/ ANSELM CLAVÉ, 114 - Tel. 93 778 01 86
LEY: c/ ALFONS SALA, 41 - Tel. 93 778 15 39
MATAS: c/ ARGELINES, 96 - Tel. 93 778 10 36
VENDRANES: c/ BARCELONA, 57 - Tel. 93 778 40 48
AVÍS: El 08640 no es fa responsable dels posibles canvis de guardia durant el mes de setembre
SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL
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L’informatiu (cont.)

Correu

fase d’adjudicació.
Les obres d’urbanització de les places
Nova i de la Cendra compten amb un
pressupost de 274.000 €, a banda del
projecte, que en va costar 12.000 i que
va ser subvencionat per la Diputació de
Barcelona.

Dol

Sortida d’emergència

L’Ajuntament va instal·lar una sortida
d’emergència a la Fundació Escola

Municipal d’Arts i Oficis, amb l’objectiu
d’adequar-se a la normativa de seguretat de l’escola que, en cas d’emergència,
tindrà aquest punt com a via de sortida.
La sortida, que dóna al pati on la Policia
Local té el dipòsit de vehicles, ha tingut
un cost de 10.500 € que ha assumit
l’Ajuntament, i consta d’un portal amb
una escala.

08640

Sobtadament i de manera inesperada,
el passat 14 d’agost, ens deixava l’Àngel
Checa i el dia 20, en Josep Campmany.
Per la família son dues pèrdues incomprensibles i que es fa molt difícil d’assimilar. Tant l’Àngel com en Josep eren
dues persones molt actives dins el teixit
cultural i social d’Olesa. L’Àngel, des de
ben jove, va ser el gerent de Gràfiques
Olesa i col·laborador a La Passió com
a actor, interpretava molts dels papers
principals, també com a director i membre de la junta de l’entitat. En Josep era
una persona amant de l’art i el va saber
transmetre des de les aules de l’Escola
d’Arts i Oficis, a més de 300 alumnes al
llarg de més de 25 anys. En el món de
l’esport, va estar vinculat al CB Olesa
com a jugador i entrenador. Per això,
volem aprofitar aquestes línies per agrair el suport, la companyia i les mostres
d’afecte que hem rebut durant aquests
dies tant difícils. Ens hem sentit molt
acompanyats per familiars, amics i veïns
d’Olesa. Gràcies en nom de tots.
Carmina Checa

Premiat

Només per emergències...

Foto: AOM

L’olesà Josep Temporal i Oleart ha guanyat el Premi Ciutat de Manacor d’Assaig
Antoni Maria Alcover amb l’obra Rondalla
Meravellosa i filosofia. Una fonamentació antropologicoètica. Coneixedors
de la transversalitat i monumentalitat
d’aquest treball des de l’Arrel Acció
Cultural volem felicitar a l’amic Josep
Temporal per contribuir des d’Olesa
al coneixement de la rondallística i la
literatura popular en llengua catalana.
Gràcies Josep!
Arrel Acció Cultural

Parlem-ne? Doncs sí

Per què els partits polítics una vegada
sí i una altre també, no paren de criticar
als oponents en lloc d’aportar solucions?
Quan manen i no compleixen, la culpa és
l’herència que van deixar els seus antecessors i quan són a l’oposició, els que
manen ho fan sempre malament i s’equivoquen a tota hora. Això compte per les
manifestacions escrites en el Parlem-ne
de juliol/agost passat, per la Sra. Mercè
Jou i el Sr. Domènec Paloma. La primera

diu textualment: “Olesa de Montserrat
ha perdut una subvenció perquè l’Ajuntament havia demanat una quantitat superior a la màxima establerta” I jo em
pregunto per què CiU no fa fer adonar
a l’Equip de Govern del seu possible error quan encara era possible corregir-lo
en comptes de criticar-lo ara a misses
dites? Pel que respecta al segon, el Sr.
Paloma manifesta que el tripartit va
hipotecar Catalunya fins l’any 2108. I
aquí jo també m’haig de preguntar per
què CiU, aleshores a l’oposició, i com a
tal, posant pals a les rodes (això ho fan
tots), no controlaven com els pertocava
les despeses en lloc de solament cobrar
i votar en contra a tot?
Joan Barnet

Llançament de fruita

El passat dimarts 4 de juny els nens de
sisè de l’Escola Povill van fer una activitat a la qual em vaig oposar en persona
i ho vaig parlar amb la tutora del nen.
M’han dit que els nens de cinquè també
van participar de la mateixa activitat
de plàstica, amb la qual cosa serien
uns 100 nens i nenes duent a terme el
següent: cada nen i nena hauria de dur
3 peces de fruita a l’escola, 1 llimona, 1
taronja i 1 poma. En total serien unes
300 peces de fruita i per tant (fent un
càlcul aproximat) parlem de 50-60 kg
de fruita. Aquesta fruita seria utilitzada
com a segell d’estampació i després
llençada directament a les escombraries pels propis nens... Nens que, no
oblidem, cada any reben una circular al
mes de desembre per col·laborar amb
menjar per les famílies més necessitades. (Què deuen pensar tots aquests
nens amb tanta idea contradictòria?) Li
vaig preguntar al meu fill de què aniria
l’activitat i per més confirmació vaig
anar-ho a parlar a l’escola el dia abans
(doncs 3 dies més enrere no vaig poder
localitzar la mestra perquè estava enfeinada). La tutora em va informar d’això
que us he exposat ratlles amunt i em
va respondre, entre d’altres fantasies
que ara no mencionaré, que ja no eren
a temps de canviar l’activitat... El meu
fill, aquell dimarts va anar a l’escola amb
una caixeta i diversos materials no alimentaris que poguessin fer el mateix
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servei o similar... Ell va entendre el tema
però la pressió del voltant el va superar
i va acabar usant la fruita dels altres i
després menjant-se-la per solidaritzarse amb els que passen gana. I em va dir,
pobret: “Mama, però la llimona no me
l’he poguda menjar”. Aquest nen que
ara acaba sisè al Povill, el curs que ve
anirà al Daina. Fa uns dies, quan ens
vam assabentar de l’adjudicació de la
plaça, el seu pare em deia textualment
que, de fet, per quedar-se a l’Escola Povill, val més anar-se’n a l’Institut Creu
de Saba o al Blanxart... Que curiós que
justament avui (doncs tot just treballen
amb les places i les matriculacions) la
tutora del nostre fill hagi volgut indagar
a través del nen de qui ha estat la idea
de canviar d’escola, si meva o del pare.
“Perquè deu haver estat la mare, oi?” li
deia. Què li passa a l’escola Povill?
M.P.C.

Solicitud

Los ciudadanos, como propietarios de
perros también tenemos derechos, no
solo obligaciones. Rogamos a quien
corresponda, lea esta petición: “Si quieres ir con tu perro a pasear y correr
libremente en zonas habilitadas sin exponerte a sanciones”. Como propietarios
de perros, reivindicamos la necesidad
de parques y zonas de esparcimiento
o zonas de suelta para perros. Solicitamos con el objetivo de responder a
la demanda de propietarios de perros y
mejorar la convivencia de ciudadanos y
mascotas que habiliten zonas de suelta
y un parque canino. Tenemos derecho a
un espacio un lugar donde poder llevar
a nuestros perros y soltarlos para que
puedan correr y disfrutar.
La estimulación física de los perros es
imprescindible porque los equilibra física
y mentalmente.
No se puede privar a estos animales
de sus necesidades fisiológicas y etológicas. Por ello, consideramos imprescindible que se hagan zonas de esparcimiento donde los perros puedan dar
salida a sus necesidades fisiológicas y
etológicas, con lo cual toda la sociedad
sale beneficiada puesto que estaremos
ante perros equilibrados.
C.B.

Agraïment

Sóc Jordi Rius i Cosialls i per motius
laborals hem desplaço cada setmana a
Olesa, malgrat que visc en un petit poble
del Penedès, Santa Fe del Penedès. Des
d’aquí vull agrair a totes les persones
que col·laboren amb la recollida de taps
de plàstic, que jo mateix vaig a portar
a la Fundació l’Espiga de Vilafranca, un
centre per a nois i noies amb deficiències. Aquest és un agraïment general
a tota la gent d’Olesa i, en especial, a
l’Òscar de la Jijonenca i a la gent del
Frankfurt La Sardana. Sense ells i molts

L'arbre no té la culpa

d’altres això no seria possible. Però el
qui sens dubte és l’ànima de l’equip és
en Joan Valero, el que passeja el Pitu i
juga a la petanca, que amb la seva manera de fer ens ajuda a tirar endavant un
projecte senzill però alhora molt solidari.
Gràcies un altre cop a tots i a totes.
Jordi Rius i Cosialls

Destrozo

Les envío una foto de un árbol ubicado
en el Passeig del Progrés, 68, que a
los vecinos del balcón les molesta y no
tienen otra cosa mejor que hacer que
partirle las ramas a golpes con un palo;
justo al lado hay el agujero de un árbol
ya muerto al que supongo que le pasaría
lo mismo. Con esta acción entiendo que
hacer esto es como si el banco que hay
delante de mi casa me molesta, me bajo
por la noche y lo quito. Gracias.
F.A.

En resposta a “Gossos
perillosos”
M.G, voldria donar-li algunes anotacions
sobre el seu comentari i opinió dels gossos catalogats com a perillosos (GPP).
Jo no tinc cap gos catalogat com a tal,
tinc un llaurador retriever, possiblement
pensarà que és de les races més dòcils
que existeixen. En el meu cas, és així,
és un gos socialitzat correctament i amb
una educació canina que va iniciar-se
durant la seva etapa de cadell. Que
sigui “llaurador retriever” no descarta

Foto: FA

que pugui ser “perillós”. Podria passejar
tranquil·lament per la plaça Catalunya
un diumenge com vostè i que, sense voler-ho, se m’escapés i al ser d’una mida i
volum grans pogués donar un cop a algú
i fer-lo caure. No seria la intenció del
meu gos però podria passar. Si passés
això, també me’l posaria a la categoria
de perillós i deixaria de veure l’adorable
gos d’Scottex que tan ens ensenyen als
anuncis?
Diuen que els gossos s’assemblen als
seus amos i possiblement és cert. Els
GPP són un mite, un gos o una gossa
necessita una socialització correcta,
una educació i, el més important, un
bon amo. Potser canviaria el terme de
GPP per APP (Amos Potencialment Perillosos).
Parlant de legalitats, un gos de raça
de GPP necessita una documentació
corresponent, li va preguntar a l’home
que passeja amb el seu gos o gossa si
la té? També ha de dur una corretja d’un
màxim de 2 metres d’allargada, que per
l’aparença de la foto, compleix.
Suposo que vostè parla del tema del
morrió, tothom que tingui un gos o gossa sap el perjudicial que pot ser, ja que
no els deixa respirar bé ni refrigerar-se
correctament (que a l’estiu això pot ser
nefast), tampoc els deixa socialitzar-se
correctament, no el deixa ensumar...
També es requereix d’una assegurança
per tenir un GPP, però ja opino que és
sentit comú, com he dit anteriorment,

pot passar qualsevol accident involuntari
i fer mal sense haver-lo volgut causar i
sí, jo també em vaig informar sobre una
assegurança sobre el meu gos, per si
pogués provocar alguna cosa, i en cap
moment parlo d’atacs agressius.
Ja estic farta de l’estigmatització que
tenen els gossos catalogats com a races perilloses, la convido a visitar una
protectora d’animals, on per culpa de
gent com vostè, que creu que són “perillosos”, queden eternament oblidats
dins les gàbies perquè porten a la cara
l’etiqueta d’agressivitat i ni tan sols se’ls
dóna la oportunitat.
Podria haver tapat també la cara del gos
que incompleix la normativa per poder
restar en l’anonimat com el seu amo,
fotografia que em sembla una falta de
respecte i de dret d’imatge total, jutjant
la persona sense conèixer-la a ella ni
el seu gos i, per tant, el seu comportament.
Posant-nos en el tema de drets i deures
dels propietaris i propietàries d’animals,
m’agradaria saber si hi ha legalitat en
tirar a mansalva sofre groc “zotal” per
tota la vorera de les respectives cases.
I en aquest aspecte ja no parlo i em
preocupo per la salut dels animals, sinó
també de les persones, sobretot infants,
ja que no deixa de ser un producte tòxic
i dubto molt que sigui aquesta la seva
finalitat. Hi ha mètodes alternatius que
no danyen el medi ambient i possiblement poden ser més efectius en el tema
d’orins.
Dedico la part final al veí emprenyat del
Casc Antic. Jo cada dia passejo el meu
gos per la zona de Santa Oliva i he d’anar
mirant tota l’estona al terra, ja que de
papers, vidres d’ampolles, taps i brutícia també n’està ple, o això no ho veu?
No culpeu de carrers bruts als animals
quan, tots junts, d’animals també ho
som, però porcs.
R.G.

El Barça també s’equivoca
No sóc gens o quasi gens afeccionada al
futbol, però sí que haig de dir que quan
guanya el Barça em sento contenta. L’altre dia que varen fer la rua pels carrers
de Barcelona per haver guanyat la lliga,
em van decebre bastant; al seu comportament li faltava molt per ser correcte,
una cosa és fer cridòria i aldarulls, però
sempre dintre d’unes normes de responsabilitat. El Barça és una icona per molts
nens i joves i no crec que aquell dia se’ls
vagi donar gaire bon exemple.
Maria Mercè Boada

En resposta

En resposta a la carta de J.M.S.A. publicada en aquest periòdic al número
anterior, referint-se a la campanya de
recollida de menjar pels gossos abandonats realitzada per l’Associació Anima-
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Correu (cont.)
listes d’Olesa (ADO), i en què J.M.S.A.
deia: “D’animals ja n’hi ha a Olesa, pot
ser massa (...) fora bo que els regalessin
un bon desodorant per tal de conservar
la flaire de les nostres parets”, volem
aclarir que la recollida de pinso i material
és pels animals abandonats del refugi
d’Òdena, i que això no té cap tipus de
relació amb els actes incívics d’alguns
propietaris de gossos que no recullen els
excrements. Creiem que és desafortunat
parlar primer d’una acció benèfica de
la nostra entitat i comparar-ho després
amb el comportament incorrecte d’algunes persones.
Olmo García
President de l’Associació Animalistes
d’Olesa (ADO)

gada més gent marxi fora del poble
per aquestes festes, al final l’acabaran
matant, així segur que encara serà més
barata.
Regidora de Cultura: li aconsello que per
l’any que ve s’esforci una mica més si no
vol que siguem l’únic poble dels voltants
sense la seva Festa Major.
M.P.A.

No m’hi cap al cap

Ruidos

Hace unos días se celebró el Día mundial
contra el ruido y suponemos que en algún lugar se tomarán medidas para evitarlo o corregirlo, pero nosotros, los que
vivimos en Les Planes, en la zona donde
está el bar el Bodegón, no tenemos esa
suerte. Cuando compramos esta vivienda, en la parte de atrás había un solar
que pertenecía a una casa que da a la
calle Vallès. Los propietarios vendieron
la casa y el dueño del bar el Mesón se
quedó con el solar y es aquí donde empezaron nuestros problemas, porque al
Excelentísimo Ayuntamiento de turno
no se le ocurrió otra cosa, (pensando
siempre en los vecinos), que darle un
permiso para hiciera una terraza al aire
libre (el Bodegón) en dicho solar, justo
donde están las habitaciones de las viviendas. Desde entonces es un sin vivir.
Ruidos a todas horas, mañana, tarde y
noche. Porque nosotros celebramos
cumpleaños, bautizos y todo tipo de
celebraciones, si sube el Olesa, si marca un gol el Barça o lo marca el Madrid,
reuniones de amigos del hijo del dueño
hasta altas horas de la madrugada. Tiene la cocina un extractor, que cuando
lo pone en marcha se oye prácticamente
en todas Les Planes, porque se ve que
está estropeado y hace un ruido muy
estridente y molesto y ya lleva mas de
cuatro años así. Avisamos a la Policía
Local y nos quedamos muy sorprendidos porque dijeron que ellos no podían
hacer nada, que hiciéramos un escrito
al Ayuntamiento, al departamento de
Medio Ambiente. Hicimos el escrito y
fue un técnico a verlo. Pasaron los días
y el ruido seguía, fuimos a hablar con el
técnico y nos dijo que el extractor estaba
bien. No lo entendemos. El ruido sigue.
Al vallar el solar, quedó un callejón a su
alrededor, que en principio era para uso
exclusivo de los vecinos e incluso tiene
discos de dirección prohibida que lo
indican, pero se ha convertido en aparcamiento de los clientes, que cuando
se van a las tantas de la madrugada
arrancan el coche algunos con la radio

Alumnes agraïts

puesta mientras se despiden a voces
como si fuesen las dos de la tarde. Esto
por la tarde-noche, porque por el día
ha convertido parte de la terraza y un
garaje en taller mecánico y en el callejón
anteriormente citado tiene un montón
de coches que parecen de desguace y allí
los pintan y reparan con los ruidos que
un taller mecánico conlleva, martillazos,
radiales, compresores, etc., y restos de
coche, puertas, filtros, latas de aceite,
tirados en el callejón durante mucho
tiempo. Suponemos que para dicho
taller el Excelentísimo Ayuntamiento
no le habrá concedido permiso, ¿o sí?
Nosotros hemos avisado muchas veces
a la Policía Local, no siempre viene, suponemos que estará muy ocupada, pero
cuando vienen no nos soluciona nada
porque esto lleva pasando hace muchos
años y ellos siguen haciendo lo mismo.
También pensamos que podrían hacer
algunas inspecciones espontáneas de
madrugada sin tener que avisarles.
SGL

Felicitación

Los padres de los alumnos del colegio
Mare de Déu de Montserrat, queremos
felicitar a la profesora de 5è B, Cristina
Pernaute, por la buena labor realizada
con nuestros hijos, una profesora única a la cual le estaremos eternamente
agradecidos. Cristina nunca te olvidaremos.
María Soldado Jiménez y Carlos Moya
Paniza

Visca la Festa Major!

O hauríem de dir: Visca la festa gastronòmica! Perquè això ha semblat. Ens

Foto: CJ

queixàvem dels que la van anar desfent
mica en mica però em sembla que si
no canvia la cosa aquests l’acabaran de
destrossar.
Sóc d’Olesa de tota la vida, tinc 35 anys
i mai havia vist una festa tan “descafeïnada” com aquesta. Van començar per
portar la fira a les afores del poble, per
falta de lloc, les paradetes en un altre
lloc, abans ocupaven uns 3 o 4 carrers,
ara només dos, l’any que ve a veure si
ens en deixen un. Més que paradetes de
Festa Major semblaven de gastronomia,
les poquetes que hi havien les van posar
a la porta del cementiri vell, potser per
donar una mica de vida a on ja no n’hi
queda...
Una festa sense vida, als matins sorties
al carrer i semblava un poble fantasma,
res pels més menuts ni per ningú, se’ls
han acabat les idees? I que no posin la
típica excusa que és per falta de calés
perquè no.
Abans recordo que ho posaven tot junt,
la fira a baix de la Rambla, les paradetes
per tota la rambla i l’orquestra a la Plaça
de Catalunya, tallaven el carrer principal
(Francesc Macià). Ara no, el poble sense
llum de festa. Érem un poble envejat
pels pobles del voltant i ara ens hem
quedat a la cua de tots.
Pel pregó sempre s’havia avisat amb una
petita traca; ara res de res, i ja ni parlem del final de festa, s’han tret aquesta
magnífica idea dels fanalets que no dic
que no quedi bonic tots enlairant-se però
on es posi una traca de petards que es
tregui tot. A més una cosa on no pot
participar ni la meitat del poble perquè
no en reparteixen ni una per família.
Així que no m’estranya que cada ve-

Segons les enquestes i al carrer, la gent,
la ciutadania, està decebuda i no creu en
els polítics per com no resolen els problemes derivats de la crisi econòmica,
financera i política que patim, perquè no
hi aporten cap solució.
Podem dir, que en cap cap normal hi cap
el que diuen, i tenen al cap els nostres
caps governants. Tots sabem que: tants
caps tants barrets, i qui diu barrets diu
carteres, i tots miren per la seva.
Així, els d’Extremadura i Andalusia diuen: els diners de cap allà cap aquí, amb
els d’aquí, i després a repartir, i “a vivir
que son dos días.” Els de Madrid diuen:
els diners d’aquí cap aquí, i també els
de cap allà i desprès déu ja proveirà
(o en Montoro ho farà). Els de Navarra
i País Basc no treuen el cap perquè el
concert ja el tenen al sac i el mantenen
ben lligat. Els d’aquí diuen: els diners
d’aquí se’n van cap allà i han de tornar
cap aquí, i després, tots plegats, cap a
Ítaca. Però cap on és Ítaca, cap a Suïssa,
potser? O cap a Qatar si més convé? I el
nostre Cap governant té prou cap per ser
el cap que ens vol portar cap a on?
No s’hi veuen ni cap ni peus en el que
diuen i fan. Potser a la primera ocasió
els hauríem d’enviar, tots plegats, junt
amb uns quants altres caps banquers,
cap el Celler de Can Roca, directament
als fogons, perquè en fessin “cap i pota”
i ser així aprofitats!
Faig una capcinada, però cap cot, em
sento estrany perquè m’hi capfico tant
i em busco més maldecaps si, al cap i
a la fi, no sóc res més que un caparró
molt capsot i capsigrany? I és veritat!
Però mentrestant, els caps, de solucions
a la crisi, cap.
Benet Font
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 reserva 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 edicions. Les cartes per a aquesta secció
han de signar-se amb el nom i cognom
de l’autor, DNI, telèfon i adreça. S’han
d’adreçar al tel: 635 810 173 o a l’a/e:
periodic08640@hotmail.com
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Va passar
Successos

La Policia Local va detenir, el passat
26 d’agost, tres persones per robatori
a l’interior d’una vivenda. Els fets van
ocórrer al matí, quan un ciutadà va
informar a una patrulla de la Policia
Local que havia vist com tres individus
havien entrat a l’interior d’una casa de
la placeta de Joan Povill i Adserà. Els
agents van observar que la porta de la
vivenda estava forçada i, en accedir-hi,
van iniciar una recerca. A l’interior, van
trobar-hi tres joves que estaven arrencant elements de la instal·lació elèctrica
i de la xarxa d’aigua, motiu pel qual van
ser detinguts per un presumpte delicte
de robatori amb força.
Als detinguts, tots ells amb domicili a
Olesa, també se’ls va intervenir una gran
quantitat d’eines i elements que feien
servir per cometre els robatoris.
Per altra banda, el passat 21 d’agost,
la Policia Local va detectar una finca a
l’urbanització Ribes Blaves, amb una
plantació de marihuana, i ha intervingut
fins a dues-centes plantes i un hivernacle per fer-les créixer.
En la mateixa inspecció també es van
detectar unes instal·lacions on estaven
tancats gossos, gats i un porc vietnamita
en condicions que no complien la normativa de protecció d’animals, motiu pel
qual els agents rurals, que col·laboraven
amb l’actuació, han obert un expedient
i s’estan realitzaran gestions juntament
amb l’Ajuntament per determinar la gravetat del fet i que podrien derivar en la
intervenció dels animals.

Accident amb sort

El passat diumenge 25 al matí la Policia
Local va rebre l’avís d’un ciutadà que
informava sobre un vehicle que s’havia
precipitat des de la carretera C-55 pel
pont del camí de la Flora. La conductora
i única ocupant del vehicle estava atrapada a l’interior del cotxe, motiu pel qual
va haver de ser rescatada pels Bombers
i, posteriorment, assistida pel SEM, que
va traslladar-la a l’hospital de Bellvitge
en estat greu, però estabilitzada.
Sembla ser que la conductora del vehicle, amb domicili a la població de El Pont
de Vilomara, va sortir de la via quan
circulava per la C-55 a gran velocitat.
La sortida va ser camp a través, parallelament a la carretera i finalment va
caure pel lateral del pont del camí de La
Flora, d’uns quatre metres d’alçada on,
a més, va col·lidir frontalment amb la
base de la paret d’aquest. Finalment, el
cotxe va quedar al damunt de la vorera
del carrer que comunica el barri de Els
Closos amb el de la Flora.

Remodelació de mobiliari urbà

L’Ajuntament ha adquirit un total de 30
bancs, que es completen amb 19 bancs
que la Diputació de Barcelona ha cedit
al municipi. Aquests 49 bancs s’aniran
instal·lant progressivament a diversos
indrets, substituint aquells que hagin
quedat deteriorats o que no s’ajustin
a les necessitats ergonòmiques dels
usuaris.

WI-FI gratuïta

A la seva memòria

Foto: EP

Homenatge

El passat 20 de juliol els integrants de
l’ADF (Agrupació de Defensa Forestal)
van retre homenatge a Josep Salvador
en l’aniversari de la seva mort en acte de
servei. L’acte va consistir en un minut de
sirena i un de silenci alternadament.

Sang

A la darrera campanya de donació de
sang d’Olesa, van participar-hi 109 persones i en van poder donar 106, de les
quals 5 van fer la seva primera donació.
Al tancament d’aquesta edició es realitzava una nova campanya al poble.

Tres cops

La botiga de telefonia Orange, al Passeig del Progrés cantonada amb el carrer Lluís Puigjaner, va sofrir per tercera
vegada en poc temps, un robatori amb
força. En la darrera oportunitat, els delinqüents van trencar el vidre de la porta
principal i han accedit al magatzem per
tal d’endur-se els telèfons mòbils allà
emmagatzemats. El robatori ha durat
poc més de dos minuts i els lladres s’han
endut material telefònic per valor d’uns
1.000 €.
Segons fonts policials, es tractaria d’un
grup organitzat que aquesta mateixa
matinada també haurien robat a una
altra botiga de telefonia, de la mateixa
companyia, a Esparreguera. Se sospita
que és un grup organitzat perquè la
tecnologia actual permet saber quan un
telèfon robat està operant en territori
espanyol i, per això, aquests terminals
han de vendre’s a l’estranger.

Nou bancs

Olesa necessita nou bancs, en aquest
cas per asseure’s i descansar, no per estalviar els diners, perquè ja coneixem el

Foto: AOM

final del conte. En aquesta oportunitat,
els bancs ubicats a la Plaça Catalunya
i de la Sardana han estat substituïts
per d’altres de nous, pensats per donar
un major servei a les persones grans
i aquelles que tenen mobilitat reduïda. Els nous bancs són més alts i això
ajuda a què sigui més fàcil asseure’s i
alçar-se.

Des del passat mes de juny, l’Ajuntament va posar en marxa el projecte de
facilitar a la ciutadania la xarxa Wi-Fi
per connectar-se a Internet de forma
gratuïta des del carrer i al voltant dels
edificis municipals, concretament al
voltant de la plaça de Fèlix Figueras. La
xarxa permet una connexió màxima de
80 usuaris simultanis, una velocitat de
256 kb i una durada de 60 minuts. Transcorregut aquest temps, cal tornar-se a
connectar. La connexió no és apta per
a descàrregues. Per accedir-hi, el nom
és “Ajuntament d’Olesa de Montserrat”
i la contrasenya “olesam”.
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L’agenda del setembre
Divendres 6

Inauguració de l’exposició “Als defensors de la
llibertat”, cedida per
l’entitat “Memorial 1714”. Fins el 15 de setembre,
a la Casa de Cultura. Organització: Miquelets
Olesa.
Club del còmic: “20th Century Boys”, de Naoki
Urasawa. A les 19 h, a la Biblioteca. És gratuït i
obert a tothom.
Presentació de la Festa dels Miquelets, a càrrec
de l’historiador Xavier Rota, de l’Associació Cultural La Festa dels Miquelets, i Salvador Prat,
alcalde d’Olesa. A les 19 h, a la Casa de Cultura.
Pr e s e nt ac ió de l llibr e “1714. El s e tge de
Barcelona”, obra de l’il·lustrador Guillem H.
Pongiluppi i de l’historiador Francesc Xavier
Hernández Cardona. A les 20.30 h, a la Casa
de Cultura.

Dissabte 7

Mercat i fira de productes artesanals i alimentaris
de la comarca ambientat a inicis del segle XVIII.
Mostra d’oficis antics: ferrer, fassina d’elaboració
d’aiguardent i destil·lats, fonedor de bales de
plom i traginer. Mostra de puntaires a càrrec
de l’Associació Ariadna. A partir de les 9 h, als
carrers Alfons Sala i Església, a la plaça de les
Fonts i a la plaça Nova.
Campament dels Miquelets. Recreació històrica
d’un campament de l’exèrcit català del segle
XVIII, a càrrec dels regiments de l’Associació de
Recreació Històrica “Miquelets de Catalunya”. A la
plaça de les Fonts i a la placeta de Joan Povill.
Campament borbònic del Tercio de Morados

Viejos i La Couronne. Recreació històrica d’un
campament de l’exèrcit borbònic del segle XVIII
a càrrec dels regiments de l’Associació de Recreació Històrica “1707 Almansa Històrica”. A la
plaça Nova.
Contes, llegendes i rondalles, amb “Els rondallaires d’Aulesa”. A les 11 h, a la plaça de les Fonts.
“La cuina dels olesans del segle XVIII”. Mostra
de ceràmica del segle XVIII i visita comentada,
a càrrec de
l’especialista Jaume Morera. Al Centre Muntanyenc i de Recerques Olesà (c. Església, 39).
Jocs tradicionals infantils. Cursa de sacs, tibar la
corda, patacons, etc., a càrrec de l’Agrupament
Escolta Sant Bernat de Claravall. A les 11.30 h,
a la plaça Nova.
Ronda dels Miquelets i instrucció militar. Ronda
de guàrdia pels carrers de la vila, arribada al
campament i demostració d’instrucció militar.
A les 12 h, de la Casa de Cultura a la plaça de
les Fonts.
Batalla i captura del “Capitán Maria”. A les 13 h,
a la plaça Nova. Recreació del combat entre els
Miquelets de l’Ermengol Amill i
l’exèrcit borbònic. Torre de la Presó.
Contes, llegendes i rondalles, amb “Els rondallaires d’Aulesa”. A les 17.30 h, a la plaça de les
Fonts.
Trobada de Miquelets i discurs del marquès del
Poal. Trobada dels regiments de l’Associació de
Recreació Històrica Miquelets de Catalunya. Seguidament, discurs del coronel Manuel Desvalls
i de Vergós, marquès del Poal, i hissada de la
bandera negra al balcó de

l’Ajuntament. A les 17.45 h, a la Plaça Fèlix Figueras.
Seguici dels Miquelets, amb la participació dels
regiments recreats per l’Associació Miquelets
de Catalunya, Almansa Històrica, autoritats i
institucions. A les 18.15 h, des de la plaça Fèlix
Figueras.
Repic de campanes a toc de sometent. A les
18.45 h.
Homenatge al Memorial 158. Ofrena institucional
i salves d’honor en memòria dels 158 soldats
austriacistes morts a Olesa. Parlaments de les
autoritats. Cant d’Els segadors, interpretat per
l’Escolania i Cor Jove Santa Maria d’Olesa. A les
19 h. L’Assembla Nacional Catalana oferirà una
estelada que serà hissada davant el Memorial
158 (cantonada plaça Nova amb carrer de l’Hospital).
Mostra de danses tradicionals. A les 19.30 h, a
la plaça Nova.

Diumenge 8

27a Fira de Jocs de La Xarxa. A partir de les 18 h,
al Parc Municipal. Organització: Xarxa d’Olesa.
Ballada de sardanes. A les 18.30 h, a la plaça Fèlix
Figueras. Organització: Ajuntament d’Olesa.

Dilluns 9

Conèixer Catalunya. Excursió al Delta de l’Ebre.
De 8 a 21 hores. Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

Dimarts 10

XXI Bloc Festival. Durant tot el dia, al Parc Municipal. Organització: Bloc Juvenil.
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Concert líric del tenor Josep Fadó, acompanyat al
piano per Josep Buforn. A les 19.30 h, a la Casa
de Cultura. Organització: Ajuntament d’Olesa.
Sardinada popular, a les 21 h. Parlaments a càrrec d’un regidor de la CUP, a les 22.30 h. Marxa
de torxes per la independència i el socialisme, a
les 23 h. Al Parc Municipal. Organització: Casal
Popular Independentista La Fona.

Dimecres 11

Animació infantil, amb Jaume Barri. A les 19 h, a
la plaça de l’Oli. Organització: Xarxa d’Olesa.
Cantada d’havaneres amb el grup Atotavela i rom
cremat. A les 19 h, a la plaça Fèlix Figueras. Organització: Ajuntament d’Olesa.

Divendres 13

Cinefòrum del Club de Novel·la Negra de la Biblioteca. A les 21 h, a la Biblioteca.

Dissabte 14

Trobada de percussió, per diferents carrers de la
vila. A partir de les 19 h. Organització: Diablots
d’Olesa.
Festa i ball amb el DJ Rafa Martínez DeJotadeu.
A les 23 h, a la plaça Catalunya. Organització:
Diablots d’Olesa.

Diumenge 15

Cafè concert, amb la presentació del CD “Els
balls d’envelat a Olesa. Primers de segle XX”, a
càrrec de la Cobla Vila d’Olesa, sota la direcció
de Bernat Castillejo. Sardanes per a tothom que
vulgui ballar, a càrrec de Danses Olesa i l’Arrel
Acció Cultural, a partir de les 18 h, a la UEC. Organització: ACF Olesa Sardanista i UEC.

Dimarts 17

Divendres 27

Divendres 20

Conferència amb la infermera i terapeuta, Marian
Nomen, especialista en Reiki i meditació, amb
el tema “Experimenta un nou despertar psicoemocional i energètic”. A les 18 h, a la Comunitat
Minera Olesana. Organització: Ariadna.

Nit d’Òpera: “Turandot”, de Puccini. Retransmissió en directe des de la Royal Opera House de
Londres. Al teatre El Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.
Hora del conte: “La de vermell”, amb Sandra
Rossi. A les 18 h, a la Biblioteca.

Club de Lectura General: “Una dona difícil”, de
John Irving. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Inauguració de la mostra “Il·lustracions de Jan
Serra”. A les 19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Regidoria de Cultura. Fins al 6 d’octubre.

Dissabte 28

Inauguració de l’exposició de pintures acríliques
dedicades a la dona, de Maria Antonia Burgos.
Fins al 29 de setembre, a la Casa de Cultura.
Organització: Regidoria de Cultura.

Concert del Dúo Dinámico (gira del 50è aniversari). A les 21 h, al Teatre La Passió.

Inauguració de l’exposició del 2n Concurs de
fotografia d’Ariadna. A les 19 h, a la Fundació
Agrícola Olesana. Fins el 5 d’octubre.

Diumenge 29

Dissabte 21

Cinema infantil: “El somni d’una nit de Sant Joan”.
A les 17 h, al teatre El Casal. Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

Diumenge 22

29è Concurs de Teatre Vila d’Olesa: “Hem de
purgar el tete”, a càrrec del grup de teatre Nyoca
de l’Ametlla del Vallès. A les 18 h, a la UEC.

Gran correfoc “Olesa tremola”. A les 21.30 h.
Organització: Diablots d’Olesa.
29è Concurs de Teatre Vila d’Olesa: “Mentides,
encens i mirra”, a càrrec del grup Enric Borràs de
Sant Feliu de Llobregat. A les 18 h, a la UEC.

Dimarts 24

Wiki takes Olesa. Segona edició de la gimcana
fotogràfica, dins l’esdeveniment mundial Wiki Loves Monuments. Podeu participar-hi sols o per
equips. A partir de les 17 h, a la Biblioteca.

Dimecres 25

Hora del conte (0-3 anys): “El cau de les carícies”, amb Sandra
Rossi. A les 18 h, a la Biblioteca.

Cinema d’Autor: Amor es lo que necesitas. A les
19 h, al teatre El Casal. Organització: Associació
El Casal Cultural d’Olesa.
Totes les activitats proposades en aquesta secció
són enviades per les entitats i associacions organitzadores. La redacció del 08640 no es fa responsable d’alteracions dels programes o de canvis
d’última hora.
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COOPERATIVES . . . . . . . . ECONOMIA DEL BÉ COMÚ.
MODEL ECONÒMIC DEL FUTUR . . . . . . . .
Aquest mes d’agost (del 14 al 24) la Comunitat Minera Olesana SCCLt. ha participat en la Convenció Internacional de Cooperatives
d’Aigua a la ciutat de Buenos Aires, Argentina, en representació d’Espanya - Catalunya, amb la Gestió Integral del Servei d’Aigua Potable,
amb qualitat i excel·lència empresarial, al llarg de la seva vida corporativa (145 ANYS) i la seva transformació, (20 ANYS) en Cooperativa
de Consumidors i Usuaris.
La invitació va ser feta de forma directa a la COMUNITAT per la :
“Federación de Cooperativas de Agua Potable de Buenos Aires (FEDECAP)
y el Instituto Nacional de Asosociativismo y Economía Social de Argentina (INAES)”
L’assistència i la participació a les jornades va ser representada pel President i el D. Gerent Sr. Miquel Egea, també vàrem ser acompanyats
pel Sr. Alcalde Salvador Prat i pel Sr. Daniel Pujol, membre de l’OIT i Sr. Fernando Vicente, coordinador de la Convenció.
La Gestió de la COMUNITAT ha tingut aquest reconeixement internacional, fruit de la dedicació, voluntat i bon fer de tots aquells olesans
i olesanes, i dels professionals i empleats, que han participat, al llarg dels anys en la Gestió.
També és un reconeixement al poble d’Olesa que ha donat suport a l’Entitat al llarg d’aquest de 145 any de vida olesana.
Hem conegut un sector social i econòmic; l’argentí, que ha hagut de fer front a una febre de privatitzacions del sector públic, per part
d’uns governs dominats pel neoliberalisme. Els serveis bàsics, com aigua, electricitat, gas, ferrocarril, etc... no van ser atesos, degut a
que les empreses privades, multinacionals no els era rentable prestar-los, no hi havia negoci. La formació de Cooperatives va ser la
resposta a les necessitats dels ciutadans. A la província de Buenos Aires (extensió igual a la d’ Espanya) hi ha 64 Cooperatives d’aigua,
també, vàries d’electricitat, TV per cable, emissores de ràdio, ambulàncies, funeràries, Cooperatives d’habitatges, etc.. Vàrem ser
testimonis de la vida i gestió de l’Economia Social de vàries ciutats i pobles com : Mar del Plata, Chapadmalal, Rufino, Brandsen, San
Clemente, Venado Tuerto, etc. Vàrem recórrer uns 2.700 Km. Arreu hem estat testimonis de l’acolliment i generositat del poble
Argentí, que ha demostrat al llarg del temps una noblesa que l’honora.
A Buenos Aires vàrem prendre part en una Aula Universitària de Postgrau d’Econòmiques, dedicada a l’Economia Social, exposant la
realitat del cooperativisme a Catalunya i Espanya. Totes les activitats varen ser molt gratificants per les dues parts.
El model Cooperatiu és un model consolidat a tot el món; com empreses socials de totes mides, locals, nacionals, etc. tenen en comú
donar servei i millorar la vida de la gent, davant d’un neocapitalisme radical desacreditat. Enfront d’aquesta realitat, el cooperativisme
ressorgeix, té una nova imatge, atès que genera una important activitat econòmica.
En temps de crisi valida el seu model en totes les activitats econòmiques i mercantils. La situació a casa nostra no és, de moment,
comparable amb la realitat dels nostres companys argentins, però el fet que, els Governs Estatals i Autonòmics adoptin aquesta política
de privatitzar molts dels serveis públics, com els Sanitaris, l’Aigua, l’Energia i altres que posen en perill l’Estat del Benestar, els ciutadans
haurem de pensar en recolzar i apostar per les iniciatives de l’economia del bé comú i per l’economia social, per tal de millorar la
confiança, la cooperació i la solidaritat dels ciutadans.
Els Òrgans Socials de la Comunitat Minera Olesana SCCL. treballem per presentar balanços, no només de caire econòmic, sinó també
on es valori els rendiments socials, ecològics, democràtics i d’equitat distributiva.
Aquest reconeixement ha de servir per fer enfortir els llaços d’amistat i solidaritat entre els pobles que creuen que l’aigua no és una
mercaderia sinó un bé comú i un dret.
El primer pas ha estat l’agermanament de la CMO amb la “Federación de Cooperativas de Agua de la Provincia de Buenos Aires”.
Que sigui per molts anys.
Gràcies per la vostra atenció.
Joan Arévalo i Vilà
President
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Guaita

Un lector ens va fer arribar una foto que fa
referència a un tema històric i tradicional de
discussió al nostre poble: les caques dels
gossos. Hi ha qui demana un pipi-can, qui no
té cura de l’espai públic, qui es preocupa per
la convivència entre ciutadans i gossos i qui
no. A veure si amb aquesta foto aconseguim
que hi hagi un equilibri sa, i els gossos, els
seus amos i els que no tenen mascotes poden
conviure de forma pacífica.

08640
Foto: D.A.P.

Empreses i serveis
Per a dones

L’Associació Dones i Progrés ofereix un
seguit d’activitats i cursos que comencen aquest mes de setembre i pels quals
encara resta oberta la inscripció. Són
dibuix i pintura, cosir un botó, anglès
(nivell bàsic), manualitats i reciclatge,
brodats, patchwork i punt de creu,
constel·lacions familiars, reiki, meditació, creixement personal, coaching
individual i en grup, teràpia Quantum
(massatges), Ioga (Hatha i Kundalini),
Chi kung, gaudir la criança (lactància
materna), tallers de cuina i comptabilitat
bàsica. Per a més informació, contactar
a donesiprogres@gmail.com

Ferreteria

El juliol passat va oberir una nova ferreteria a Olesa. Es diu “La Rambla” i
ofereixen tot tipus d’articles de fusteria,
decoració, il·luminació industrial, bricolatge, eines, fontaneria, electricitat i
tractament de l'aigua. El seu telèfon és
el 93 778 2830 i són a La Rambla, 33.

opatia i herboristeria). Com a serveis,
proposen controls analítics instantanis,
avaluació del risc cardio-vascular i diagnosi cutani.
Són al carrer Barcelona, 57 (cantonada
amb c. Escorxador) i el telèfon és el 937
784 048. Fins el 15 de setembre pots
participar al sorteig amb xecs-regal.

Vendranes Matas

Chloé estilisme

Una nova farmàcia ha obert a Olesa. Es
tracta de la farmàcia Vendranes Matas
i des del passat mes de juliol ofereixen
no només un gran assortit de productes de farmàcia, sinó també cosmètica,
medicina natural (aromateràpia, home-

Aquest és el nom d’un nou saló de perruqueria i estètica unisex a càrrec de
Raquel Muñoz Guillamón, que ha obert
a Olesa el passat 31 d’agost.
Durant tot el mes de setembre, ofereixen una promoció especial (color, tallar

i assecar) de 39 euros. A més a més,
compten amb un nou tractament innovador de cèl·lules mares per estructurar
la fibra capil·lar del cabell (antiescrepament, brillo i hidratació).
L’horari és de dilluns a dissabte de 9 a
13 hores i de dimarts a divendres, de 9
a 13 i de 15 a 20 hores. És al carrer Lluis
Puigjaner, 34 (Els Closos), el telèfon és
el 93 515 8252 i també podeu veure les
novetats i promocions al Facebook.

08640
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Esport olesà
Patí

Els dies 2, 3, 4, 5, 6, 9 i 10 de setembre
es realitzarà la 11ª Setmana Esportiva
2013, a la pista annexa del pavelló Salvador Boada i Piscina Municipal, organitzada pel Club Olesa Patí. L’horari serà de
9 a 13 h, o de 9 a 17 h (opcional). Per a
més informació i inscripcions, contactar
al web www.clubolesapati.com

Peña bética

El passat 31 d’agost es va inaugurar a
Olesa la “Peña Bética Cultural de Olesa
de Montserrat”, acte on va assistir la
junta directiva del club i l’exjugador
Rafael Gordillo. Són a la Rambla de
Catalunya, 58.

Tir amb arc

El cap de setmana del 7 i 8 de setembre,
entre les 10 i les 12 hores, el Tir Arc
Olesa organitza el 4t Curs d’iniciació al
tir amb arc per a menors de 17 anys, al
camp de tir municipal Agustí Valls.

Vine a fer història amb
l’N.B.O.

Encara no fa quatre mesos, naixia a la
nostra vila l’últim club de bàsquet fundat a Catalunya, el Nou Bàsquet Olesa.
Amb pas ferm i amb la màxima il·lusió
dels socis, jugadors, entrenadors i aficionats ha arribat el moment d’iniciar
la primera temporada de l’entitat. Per
aquest motiu, tots els olesans i olesanes
esteu convidats el proper dissabte 14
de setembre al primer partit oficial de
l’N.B.O. A les 18 hores, el Sènior femení
de primera catalana seguirà preparant la
pretemporada amb un partit amistós. I
a les 20.30 hores el Sènior masculí debutarà a la lliga contra el C.B.Hortonenc
de tercera catalana.
Omplim el pavelló d’esperança i us animem a ser partícips des del primer dia
d’aquest projecte nou, sòlid i obert a
tothom. Demanem el suport de la massa
social per mantenir viva la pràctica del
bàsquet a Olesa. Per a informació sobre
com inscriure’s a l’N.B.Olesa consulteu
el web www.nbolesa.cat.
N.B.Olesa

BTT

Finalment, l’olesà Dani Algarra va participar del Mundial de Descens en BTT
a Sudàfrica, després de la gran pressió
a les xarxes socials. Algarra va iniciar
una campanya a través de Facebook (a
la pàgina “SOS ajuda per Dani Algarra”)
en què demanava ajuda per tal d’aconseguir els 3.000 € que necessitava per
poder viatjar fins a Sudàfrica per participar als mundials de descens en BTT, atès
que la Federació Espanyola va dir-li que
no hi havia pressupost i, si hi volia anar,
s’ho havia de pagar ell mateix.
Algarra, en tan sols 36 hores, va aconseguir 1.300 €, però en veure la mobilització de les xarxes socials, la Federació
Espanyola s’ho va repensar i, finalment,
van assumir les despeses del viatge.
Així, Dani Algarra, després de tornar els
diners a totes aquelles persones que van
voler ajudar-lo, va viatjar a Pietermaritzburg (Sudàfrica) amb José Antonio
Hermida, Sergio Mantecón i Carlos Coloma, el sub23 Pablo Rodríguez, el júnior
Javier Jiménez, Toni Ferreiro i el capità
Cristóbal Sánchez.
La seva participació no va trobar-se
entre les millors d’aquesta temporada,
després d’haver fet un podi a la Copa del
Món. En el promig de la competició, Dani
era entre els 10 millors, però a la part
final va perdre molts segons i va acabar
a la posició 27ª. Segons Algarra en declaracions després d’acabar la prova: “El
vent m’ha jugat en contra i no he pogut
recuperar el temps perdut”.

Triatló

El olesano Iván García Gómez participó
por segunda vez en el II Triatlón Infantil
de Rubí, donde nadó 50 metros, corrió
en bici (6 km) y terminó con una carrera
de 2 km.
El sábado 6 de julio se celebró la Mediterranean Race, un acuatlón que dio
salida en Torredembarra. Se corrieron
5 km hacia Creixell, luego 2 km de
natación y se volvió corriendo hasta
Torredembarra. Participaron los olesanos Feliciano García (60ª posición), Víc-

No va poder ser

Foto: TA

tor Díaz Luque (84ª posición) y Robert
Puig Morales (121ª posición).
El pasado domingo 14 de julio se celebró
el Triatlón de la Vila en el circuito de
Wild Wolf Triathlon Series con más de
1.600 trialetas, entre los que participaron los olesanos Feliciano García (acabó
53º), Sara Prescoli (386ª) y Mireia Cano
(507ª).
Y, por último, el pasado 27 de julio,
García disputó la Tercera Cursa de la
Playa La Mora (Altafulla) donde terminó
sexto.

Campió

El ciclista olesà David Gonzalez Morales,
que corre per l’equip Zonabici, va quedar
en primer lloc de la categoria BTT (categoria + de 45 anys) en la cronoescalada
de Can Sedó celebrada a la Festa Major
d’Esparreguera el passat mes de juliol.
Per la seva part, José Manuel Salguero
Tobes, del mateix equip, va acabar segon a la categoria BTT (+ 26-35 anys).

Olesans campions

Foto: AG

Campions

La selecció del Baix Llobregat va guanyar la final del Torneig Intercomarcal,
celebrat a Vilassar de Mar i organitzat
per la Federació Catalana de Futbol. Al
partit decisiu, els del Baix Llobregat,
amb la par ticipació destacada dels
jugadors de l’EFO’87 Guillem Gómez i
Carlos Gómez, van derrotar la selecció
de Lleida.

Campeona

El passat 16 de juny, l’olesana Ana
Ruiz Castro, del Club Atletisme Olesa,
es va proclamar campiona catalana de
curses de Muntanya, a la categoria veterana W45, amb un temps d’una hora
i 32 minuts. La cursa, organitzada per
la Federació Catalana d’Atletisme va
tenir una distància de gairebé 15 km.
També va participar-hi l’olesà Antonio
Agut Domènech del CAO, que va quedar
sotscampió de Catalunya a la categoria
H-45. Enhorabona!

Tir amb arc

Galceran campió

La localitat tarraconense de Cambrils ha
acollit de l’11 al 14 de juliol el campionat d’Espanya Absolut i el II campionat
Adaptat Integrat, amb una participació
de 141 esportistes i organitzat pel Club
Arquers Cambrils i la RFETA. Allí, l’arquer del Tir Arc Olesa, Sergio Llamas
va aconseguir la medalla de plata a la
categoria de peu.
Per altra banda, al juliol, Terrassa ha viscut el LXIV Campionat de Catalunya Absolut i el XVI Para-Archery amb el Ciutat
de Terrassa, que ha tingut la participació
de 133 esportistes, entre els quals, 20
del club olesà, tiradors que han assolit
10 medalles: 6 d’or, 2 de plata i dues de
bronze. Manel Souto, Adriana Pla, Aitor
Bautista, Clara Soberbio, Aitor Martínez
i José Molina són els nous campions de
Catalunya a la seva categoria.

L’olesà Joan Galceran es va consagrar
guanyador de la competició nacional
“Skate Arcade” que es va disputar al
juliol a Màlaga, amb la participació de
1.750 skaters espanyols. Unes 1.200
persones van assistir com a públic per
viure en directe la final de l’Skate Arcade, on els 28 finalistes van haver de
participar en 3 fases eliminatòries, en
què les acrobàcies més virtuoses tenien
millor puntuació.
El jurat, compost per cinc professionals de l’àmbit de l’skate, van valorar
a Galceran com a millor patinador de la
competició. De manera que, finalment,
Joan Galceran va imposar-se com a
millor patinador espanyol en aquesta
competició d’skate que ha tingut finalistes vinguts de Galícia, València, les
Illes Balears, Madrid, Andalusia i, és
clar, Catalunya.

08640
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L'entrevista
25 anys de 113 Dansa
Dir “dansa” a Olesa i no fer referència a l’Escola 113 Dansa és impossible. L’acadèmia va obrir
les seves portes el 24 de setembre de 1988 com a escola de dansa i ha anat ampliant, al llarg
dels anys, el programa curricular amb un ventall artístic més ampli, i ha afegit, als estudis
de dansa, el llenguatge musical, el cant, la interpretació, els balls de saló i el hip hop, entre
d’altres especialitats.
Per celebrar els 25 anys, prometen actes, festes, sorpreses, regals, dues conferències amb
la doctora Emilia Pérez, una actuació musical espectacular i, també, una companyia de dansa professional perquè ja fa molts anys que no es programa a Olesa, a més d’un passi d’un
curtmetratge que es va rodar a l’escola. En definitiva, volen abastar la dansa, el teatre i la
música en aquestes celebracions.
En aquest aniversari tan important, vam entrevistar Jeny Poquet, directora i mentora del
Projecte.
P: Com va començar 113 Dansa?
R: Hi havia un buit pedagògic en el món de la dansa a Olesa i crèiem interessant donar l’oportunitat a la gent del poble perquè no hagués de marxar a estudiar fora. I així va ser que vam
començar al carrer Anselm Clavé, 113 (actualment és el magatzem de les escenografies de les
produccions) sota el nom de “Jazz 113”.
He de ressaltar que l’escola va ser creada i projectada amb el suport incondicional del meu
marit Josep Vela. Ell va creure en aquest projecte des del primer moment i es va implicar en
tots els aspectes, des de l’acadèmic fins a la creació de la infraestructura dels espais, i fins i
tot, fent de regidor i tramoia als nostres espectacles.
L’any 2002 ens vam traslladar i li vam canviar el nom per “113 Dansa”. “Dansa” era més genèric i no donaria pas a errors. El canvi de centre, a més del canvi de nom, també ens va
permetre entrar dins dels paràmetres que marcava la LOGSE tant en el tema d’espais com en
el programa curricular de centres. És una escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament
de la Generalitat per impartir el grau elemental de dansa, i al llarg dels anys ha anat passant
per ser una escola de dansa que ha anat ampliant el programa curricular, per ser una escola
d’Arts Escèniques, i per completar, d’aquesta manera, la formació de l’alumne de cara a la
seva professionalització.
Quins són els principals èxits que han obtingut en aquests 25 anys?
Sobretot, obrir l’interès de la dansa acadèmica a Olesa. Per l’escola, hi ha passat molta gent
que després s’ha continuat desenvolupant en grups amateurs i professionals. Els exalumnes
estan treballant en sèries de TV, en musicals, teatres, han rodat i estan rodant pel·lícules, i
una cosa molt important per aquells que no han arribat o no han volgut dedicar-s’hi professionalment: la seva formació, tant física com cultural, de ben
segur que els acompanyarà la resta de la seva vida, i tindrem un públic potencial per als nostres teatres i sales de concerts.
Quines són les línies educatives que plantegen?
Per ballar, el ball t’ha d’apassionar i, a més, tenir constància, amor al treball, disciplina, responsabilitat i perfecció. En aquests temps en què vivim, aquests
valors han passat a ser “valors de museu”. En els joves, trobar alumnes disposats a complir amb aquestes demandes és un èxit total. Nosaltres pretenem
formar alumnes que s’inicien en qualsevol tipus de dansa o d’altres disciplines i els assessorem en tot moment en la seva orientació professional.
Hi ha més projectes a més de l’ensenyament?
Com que ens demanaven alumnes des de les productores de càsting de Barcelona, __l’any passat, juntament amb la professora de l’escola Marieta Sánchez,
vam iniciar un nou projecte unit a l’escola: una agència de representació d’artistes que porta com a nom “La Klaketa”. Allà, molts dels nostres alumnes i
altres artistes olesans ja s’hi han estrenat treballant professionalment. Anem a poc a poc, però fins hi tot tenim cartera d’actors a Madrid degut a la demanda que hi ha per les noves sèries de televisió.
113 Dansa és una acadèmia de poble però amb perfil de ciutat?
Gràcies al fet de ser en un poble, podem treballar amb un contacte més directe. Tenim alumnes d’altres poblacions: Vacarisses, el Bruc, i fins i tot vam tenir-ne del Maresme. La nostra intenció no és obrir una escola fora, però sí portar els nostres alumnes a realitzar i participar en mostres, actuacions obertes
al públic, cursos, etcètera. Per exemple, hem estat a Londres i a Madrid diverses vegades i probablement aquest any serem a l’Òpera de París.
Quins nous reptes encara no han pogut complir?
Els nostres alumnes han fet cinema, TV, teatre, actuacions musicals però el nou repte és la preparació d’un musical en directe, amb veu, text i cançons,
sense playbacks. Això sí que no ho hem fet mai i esperem poder fer-ho al juliol de l’any vinent.
I de cara al futur, estem treballant en el canvi curricular en el nivell 5 (a partir de 14 anys) ampliant la formació, que permetrà als alumnes presentar-se a
les proves d’accés al Grau Superior de Dansa.
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Classificats
Treball

Señora española de 40 años,
seria y responsable se ofrece
p a r a l a s t a r e a s d e l h o g a r,
plancha, cocina, limpieza. Con
experiencia y buenas referencias. Tel.: 653 083 692.
Ofereixo classes de repàs per
primària, ESO i batxillerat (en
e sp e c ial de matem à tique s i
anglès). També, cangur. Tel.:
636 533 456.
Se dan clases de inglés económico, todos los niveles, preparación para PET, FCE, CAE, EOI
y PAU. Contactar al tel.: 672
077 409.
Chica de 19 años con experiencia se ofrece como canguro,
llevar y recoger de la escuela,
cuidado de la alimentación e higiene y ayuda con los deberes.
Precio y horario a convenir. Tel.:
625 285 791.
Empr e s a e n la c omar c a de l
Bages con nuevas oficinas en
Santpedor, selecciona promotor con f ijo m á s comisiones
y formación a cargo de la
empresa. Edad entre 18 y 45,
buena presencia, din á mico/a
emprendedor/a y con disponibilidad de horarios. Teléfono
de contacto para entrevistas:
93 876 1480.
Busco una especialista en uñas
de gel para trabajar en una peluquería del centro de Olesa.
Las especialistas, contactar a
los teléfonos: 937 786 392 o
637 547 300.
Senyora amb títol d’auxiliar en
geriatria s’ofereix per cuidar a
gent gran. Hores a convenir.
Tel.: 93 778 6591 (Núria).
Aprende inglés. Clases particulares para todos los niveles y
preparación para PAU, EOI, PET,
FCE y CAE. Tel.: 610 346 499.
Alumne pre - universitari amb
excel·lent expedient acadèmic
de batxillerat s’ofereix per a
donar classes de primària, ESO

i batxillerat (tecnològic). Certificat de nivell avançat d’anglès.
Tel.: 687 348 176.
Estudiant de batxillerat s’ofereix per fer classes de repàs a
estudiants de primària i ESO.
Totes les assignatures, preus
assequibles. Tel.: 617 628 005
(Noèlia).
Estudiant de pedagogia amb
experiència com a monitora de
lleure s’ofereix per a fer cangurs i classes de reforç a nens
i nens d’educació infantil i primària. Interessats, contactar al
tel.: 663 655 077 (Marta).
Realitzo projectes d’enginyeria:
ac tivitat s, elèc tric s i instal lacions. Projectes de naus industrials: obra nova, ampliació
i rehabilitació. Tel.: 678 309 274
(Albert).
C hi c a j ove n s e o f r e c e p a r a
pasear perros. Tel.: 635 363
512 (Carme).
Busco persona para intercambiar clases o conversación de
castellano o catalán (yo) por
alem á n (tú), en Olesa o al rededores. Contactar al mail:
javier_ jlm@hotmail.com
Senyora ser ia i r esponsable
s’ofereix per fer de cangur i
per cuidar persones grans. Hores a convenir. Tel.: 655 849
132 (Núria).
Clases de inglés con profesor
nativo. Clases particulares o en
grupo. Todos los niveles. Para
má s información, contacta al
tel.: 691 774 428.
Educadora d’Educació Especial s’ofereix a par ticulars per
realit zar sessions adaptades
a n e c e s s i t a t s e s p e c í f i q u e s,
estimulació, comunicació, assessorament, etc. Tel: 666 716
379 (Alba).
Ingeniera técnica en química
con experiencia en la enseñanza, se ofrece para dar clases
p a r t i c u l a r e s . Te l.: 626 932
891.

My Spanish for your English.
Free language exchange. I need
to practice English. Do you need
to practice Spanish? We can help
each other. What do you think?
Can be fun!. Regards Mi mail
es mjesusglez72@hotmail.com
(Maria Jesus).
S’ofereix dona per cuidar nens,
avis o per neteja de llars. Tel:
687 203 672.
Chica busca trabajo para los
f i n e s d e s e m a n a, n o c h e s y
festivos, para cuidar personas
mayores. Tel.: 671 865 742, 628
865 952.
Somos un matrimonio y nos
ofrecemos de internos para realizar todas las tareas del hogar
y mantenimiento de la casa en
general y cuidado de personas
dependientes. Tenemos experiencia y referencias. Tel.: 670
577 346 (Angel y Nelly).
Soy irlandés y me gustaría estudiar español. Busco alguien
para clases particulares. Tengo un nivel muy bajo. Mi mail
es: gallagher o @ hotmail.com
(Owen).
Doy clases de guitarra particulares, a muy buen precio,
asequible para todo el mundo.
Cualquier estilo y cualquier nivel. Tel: 625 090 065.
S’ofereix dona de 40 anys per
cuidar nens, matins i tardes.
Tel: 659 244 831 (Iolanda).

Automotor

Es ven Volk swagen Polo 1.6
Confort, 75cv, 5p, A/A, pneumàtics i bateria nous, 160.000
km, totes les revisions passades. Preu: 650 euros. Tel.: 618
593 373 i 618 335 482.
Citroen C3 exclussive 1.6 16V
110cv amb ESP en venda. Sempre en garatge, rodes noves i
ITV passada, 96.000 km, color
verd i en perfecte estat. Preu:
5.000€. Més informació, al tel.:
666 032 195.

Venc motocicleta Hyosung Cruise, 125 c.c. i 13cv de l’any 98
amb 9 mil kms, per mil euros.
En perfecte estat i sempre en
gar at g e. Te l.: 6 0 6 075 830
(Toni).
Se venden dos plazas de aparc ami e nt o e n la c all e M e t g e
Carreras, para coche mediano,
a 7.500 euros cada una (negociable). Tel.: 93 778 0360.
Se alquila plaza de aparcamiento en la zona de La Central.
Precio: 50 euros. Tel.: 685 313
178.
Es ven pàrking de 10,7 m2 al c.
Jaume de Viver (zona La Central). Preu: 13.500 €. Tel.: 667
377 838.

Diversos

Es traspassa parada al Mercat
Municipal, en plena activitat,
amb clientela fidelitzada, i amb
tota la maquinària en perfecte
e s t at de f unc io name nt, p e r
jubilació. Tel.: 616 266 232
(Carles).
Compro frigorífico, que no tenga congelador (80 largo x 60
ancho). Tel.: 626 802 742 o 93
778 72 86.
Se vende: baranda de seguridad plegable para cama infantil, mochila porta bebés de la
Play hasta 9 años, hamaca de
baño para bebés “Baby”, sacos
de dormir de 12 a 18 meses y
otro de 6 a 12 meses, robot de
cocina nuevo “Chicco”. Tel.: 659
908 994.
Venc piano vertical Sauter, lacat negre, fabricat l’any 2000.
Preu: 3.500 € (un de nou val
7.000 €). Per fectíssim estat!
Tel.: 650 752 424 (Sergi).
Venc conjunt de golf, 2 pals
Mitsushiba Performance PSD 23, PSD-15, 4 Pals nº P-S-8 I 9
Tour Series, funda Mitsushiba;
prestatgeries modulars fetes a
mida, lacades blanc, calaixos,
armaris i prestatgeries. Ideal

l l i b r e r i a, h a b i t a c i ó i n f a n t i l,
m e nj a d o r, r e b o s t , g a r a t g e .
Mides: 4,40 x 2,4 x 36, es pot
conver tir en dos mòduls se parats. Estat impecable (250
€); Lot de 900 pel·lícules VHS,
diversos gèneres i packs de series, estat impecable, es d’una
casa particular (775 €). Tel: 619
042 495.
Es tramiten cèdules d’habitabilitat econòmiques, llicències
d’ober tura de locals i es fan
projectes d’enginyeria i arquitectura i legalitzacions. Tel. 699
303 039 (Lidia).
C o m p r o c o n g e l a d o r (65 c m
ancho por 80 cm alto), apertura superior. Tel.: 626 802 742,
93 778 7286.

Immobiliària

L lo gue r e s t iu ap ar t ame nt a
Eivissa, a Cala Vadella. 55 m2,
més terrassa de 20 m2, per a 6
persones. Tel.: 645 085 647.
Local en alquiler en la calle
Salvador Casas, 65, 60 metros
más patio. Precio: 250 euros.
Tel.: 697 713 295.
Local en alquiler de 60 metros
más patio en la zona de l’Era.
Precio: 250 euros. Tel.: 660
221 604.
Es lloga local de 80 m2 al c.
Benet Margarit, 23. Tel.: 687
203 672.
Els anuncis d’aquesta secció són
gratuïts, només ens has d’enviar un text no superior a 15 paraules a periodic08640@hotmai
l.com, periodic08640gmail.com,
o al tel. 635 810 173. El periòdic
no es fa responsable de possibles canvis de preus o modificacions de les ofertes. Els anuncis
romandran publicats un mes i si
es volen repetir, s’ha d’enviar
una sol·licitud.
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Per molts anys !
Ainhoa Gallego Rendon (10), Albert Sales Jorba (29), Alberto García Sánchez (24), Alberto José Figueredo Campones (34), Ana Artiles Tejero (21), Ana
Montoya, Angeles Muelas Enrique (73), Anna Martín Bacarisas (37), Antonia Sánchez Torrado (53), Antonio Heredia Luque (56), Candela Gigena Boulocq
(8) Carlos Mangas Soldado (19), Carmen Cadierno Villarreal (63), Cristina Pérez Artero (36), Dani Chico Cruz (24), Dani Vicente Hernández (35), Daniel
Maestro Martínez (57), David Ayala (32), Eduard Cristià Llongueras (82), Elies Valldeperas Costa (66), Emma Forn (18), Encarna Castillo Alcalá (44), Enric
Termens, Espe Piga, Eulalia Mestres Escudé (45), Feliciano García (39), Fermín Lejarcegui Martínez (62), Francesc Pérez Manyà (30), Gemma Aymerich Jobé
(30), Isabel Lajunta Izquierdo, Jacinta Folch, Jordi Poquet Albas (79), Jordi Sibina Egea (28), José Díaz Manzanares (37), Jose Luis Diaz Romero (63), José
Manuel Sánchez Valor (35), Lourdes Caamaño Pastor (48), Magda Graells Casals (73), Mar Purull Zuñeda (13), Marc Batista Rodríguez, Maria Magdalena
Cols (63), Maria Rosa Carbó González (64), Marina Segura González (21), Marta Tejero Sánchez (24), Matilde Teruel Marin (62), Mercè Ausió (77), Mercè
Dalmases Alonso (25), Mercè Jou (51), Mercedes Rubio Cruz (45), Meritxell Montserrat (14), Miriam Ferrer Ruiz (28), Montserrat Bayona Termens (56),
Montse Paredes Sánchez (36), Montserrat Pons Guillamón (93), Montserrat Riera Rey (47), Nati Cambronero García (54), Noemí Miralles Roca (36), Noelia
Mancebo, Núria García Orte (30), Raquel Caamaño Muñoz (26), Raquel Rodríguez Grima (35), Rocío Rodríguez Grima (39), Rosa Maria Domènech (65),
Rosa Mata Alavedra (85), Roser Bosch Monteagudo, Rubén Pérez García (30), Rut Montes Grau (9), Sandra Maestro Caamaño (32), Sarai Lejarcegui Oller
(33), Saray Ruiz, Teresa Gil Termens (49), Toni Prieto Vázquez (41).
Sol·licitem a totes les persones que ens han comunicat l’aniversari d’algun familiar o amic que ens facin saber la seva defunció, si s’escau, per tal de treure’l de la llista. De vegades, desgraciadament, hem publicat en aquest apartat el nom de persones que ja no hi són. Des de la redacció d’aquest periòdic,
demanem disculpes.
Si vols saludar un familiar o amic que faci anys, només has de trucar-nos al mòbil 635 810 173 o enviar-nos un correu electrònic a periodic08640@gmail.com,
amb el nom de la persona i els anys que fa (opcional), i és gratuït. Si vols que surti publicada una foto, posa’t en contacte amb la Redacció.
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