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Olesa i els olesans es contagien de l’esperit nadalenc i les seves tradicions mentre esperen 2014 carregats d’il∙lusions. Fira de Nadal,
llums, arbres, regals, pessebres, àpats de família, el cagatió, el Quinto,
Sants Innocents, la Missa del Gall, Cap d’any, el patge viu viu, els
reis..., però sobretot els olesans i olesanes, són protagonistes d’aquests
dies de celebració col∙lectiva.
Un cop més, entitats i Ajuntament han organitzat propostes per a
tots els públics, de marcat caire tradicional. Sobretot pensades per
als més petits, per contagiar-los de la màgia associada a aquesta
època de l’any. Només per ells, pels més petits, per les futures generacions, ja val la pena que els desitjos de tots plegats pel 2014 es
facin realitat. Trobar feina, tirar endavant, superar l’absència o la
malaltia, sentir-se realitzat, són desitjos públics o secrets que compartiran protagonisme a la carta als reis amb quelcom ja habitual
com l’últim videojoc, el peluix de la sèrie de dibuixos, roba interior,
algun detall sorprenent i colònia.
Mentrestant a Olesa tancarem un any 2013 informativament marcat
per la polèmica de les campanes, per la desaparició del CBOlesa, pel
col∙lector de salmorres, per la consolidació de la Festa dels Miquelets, per la tasca del col∙lectiu Si importa qui ets o de la PAH-BLLN
(i de totes les entitats olesanes), per les iniciatives en pro del Dret a
decidir, per les obres a la Rambla, per superar l’equador de la legislatura, per l’atur i l’economia.
Bones festes i que l’any 2014 arribi carregat de bones notícies.
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Editorial

L’informatiu

Acabem l’any o què? Se t’ha fet
massa llarg, massa feixuc? Com
acabem aquest 2013? Des de la
nostra finestra, el periodisme local,
no volem publicar tantes notícies
dolentes, això ho deixem per als
telenotícies. No volem fer un llistat de botigues que no han pogut
resistir a la crisi, preferim destacar
aquelles que aposten per un futur
prometedor. No volem aprofundir
en “lo mal que están las cosas” perquè això sí que genera una actitud
d’empitjorament de la situació.
Volem acompanyar-vos en aquest
canvi d’actitud que possibiliti una
millor situació.

Un menys

El futur, per a molts, tampoc sembla massa esperançador, però cada
dia, arreu del món i també a Olesa,
es produeixen petits canvis, petits
gestos on podem aferrar-nos: l’esperança que el canvi d’any suposi
un canvi imminent, l’esperança que
l’arribada d’un any nou, el 2014, generi un canvi d’actitud no només en
nosaltres, sinó en la situació general
d’una economia caòtica, perversa i
que provoca constants malestars a
gairebé arreu del món.
En un món tan canviant i interessant no podem quedar-nos quiets,
no podem quedar-nos amb la informació que rebem, sinó amb allò que
nosaltres podem produir o elaborar
a partir d’allò que tenim. No sé per
què deu ser, però potser fem coincidir la fi d’una etapa amb el començament de l’any gregorià.
Per altra banda, des d’Olesa, tanquem el 2013 amb la sortida del
Calendari Solidari que, per novè any
consecutiu, fem amb l’Associació
pro discapacitats Santa Oliva i al
seu benefici. Aquest any, la temàtica torna a l’idea original: presentar
els mateixos usuaris de l’entitat en
tradicionals llocs del poble, sota el
títol “El nostre entorn”. Esperem
que sigui del vostre grat i que la
vostra contribució, amb la compra
de calendaris, ajudi a les despeses
d’aquesta associació.
Des del 08640, seguim amb nous
projectes, un dels quals és la incorporació al nostre equip d’un illustrador, el Xavi, que acompanyarà
algunes notícies amb les seves vinyetes, amb un humor que, en els
temps que corren, trobem bastant
a faltar.
Bones festes a tothom, aixequem
les copes i esperem un millor
2014!
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Olesa va cloure el mes de novembre
amb un total de 2.365 aturats, un
menys que al mes d’octubre, fet que
suposa una taxa d’atur del 18,7%,
força més elevada que la mitjana de
Catalunya (16,1%) i també més elevada que la mitjana de la comarca del
Baix Llobregat (16,6%). Respecte al
mes de novembre de l’any 2012, l’atur
ha pujat a Olesa en 54 persones.
Dels municipis del Baix Llobregat
Nord, Esparreguera continua sent el
que té la taxa d’atur més elevada, ja
que és del 19,1% i amb un total de
2.233 persones aturades el mes de
novembre (34 menys que el mes anterior). Li segueix Martorell, amb una
taxa del 18,8% i 2.808 aturats el mes
de novembre (51 menys que el mes
d’octubre).
Pel que fa al conjunt de la comarca,
el Baix Llobregat va tancar el mes de
novembre amb 70.641 aturats (18 més
que a l’octubre) i una taxa del 16,6%,
superior a la mitjana catalana que ha
estat del 16,1%, amb 638.344 aturats
(4.512 més que al mes d’octubre).

Hort per ARE

“El que era ARE ara és Hort” és un dels
primers projectes que està impulsant
l’assemblea del Procés Constituent
d’Olesa després de la seva formació.

El projecte consisteix, en col·laboració
amb entitats i suport d’institucions, en
què aquelles zones o parcel·les que
estan desocupades i sense utilitat es
destinin a fer horts fins que passin a
tenir utilitat. Així ho van explicar els
impulsors d’aquesta iniciativa, a la
font de Vilapou, davant d’una quinzena de persones que es van aplegar
per conversar sobre la viabilitat del
projecte i quines mesures es poden
impulsar per tal que acabi arribant a
bon port.
El plantejament del Procés Constituent és obert i, per tant, no delimiten
qui pot explotar aquests horts que
es poden construir si s’acaba tirant
endavant el projecte. Tot i això, plantegen que siguin escoles o entitats
qui tinguin prioritat en poder fer el
conreu i seguiment de les parcel·les,
de tal manera que tingui un caire més
social.

Quinto nadalenc

Pels elevats costos d’organització i
el descens de jugadors del darrers
anys, la UEC no organitzarà el tradicional Quinto nadalenc d’enguany. Tot
i així, no es perdrà aquesta tradició a
Olesa, ja que segons ha anunciat el
Club Petanca Acer Olesa, l’entitat ho
organitzarà a les seves instal·lacions
a Les Planes.

La “Niña bonita”, l’”EFO”, la “Mitja pela
pelada” o “Aquell licor” són algunes de
les referències que el locutor, o “lloro”
de torn, anirà cantant mentre el públic, sovint un xic atabalat, busca els
números corresponents del seu cartró
i els marca amb blat de moro, sempre
i quan no el tiri de taula en taula. No
és pas un esport, però quasi. No és
una tradició pròpia, però sí quelcom
molt nostre. Grans i petits hi conviuen,
i les diferències de classe tampoc són
cap impediment. I és que tothom hi
pot passar una estona al llarg de les
festes de Nadal, tot temptant la sort i
amb el desig de ser el primer en cridar
“Alto!”.
El Quinto serà els dies 21, 22, 24, 25,
26, 28, 29 i 31 de desembre, i el 1,4,5
i 6 de gener, sempre a partir de les
18 hores.

Projecte TEU

21 alumnes de 3r i 4rt d’ESO de tres
centres educatius d’Olesa, les seves
famílies i l’Ajuntament, han signat
un conveni que ha de contribuir a
millorar l’aprenentatge dels joves
estudiants. El projecte TEU és una
experiència educativa de col·laboració
entre l’Ajuntament, diversos centres
de secundària del municipi i entitats
col·laboradores olesanes, essencialment públiques, que permet a alguns

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

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

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

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

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 desembre
SERVEI D'URGÈNCIES NOCTURN. A partir de les 00 hores, el servei es deriva a MARTORELL
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L’informatiu (cont.)
alumnes desenvolupar una diversificació curricular. El projecte TEU, que en
aquesta sisena edició arriba a la seva
màxima participació, els proporciona
un entorn educatiu ajustat als seus
interessos i necessitats, afavorint la
seva motivació i l’interès per continuar
la seva formació.
El projecte TEU, que va néixer el curs
2008-2009, és possible gràcies a un
conveni de col·laboració amb el departament d’Ensenyament. L’objectiu
és donar resposta a la diversitat de
l’alumnat, permetent que realitzi activitats fora del centre durant una petita
part del seu horari escolar.
Aquest any el projecte compta amb
la col·laboració dels següents serveis
municipals: Olesa Ràdio, Escola Esportiva Municipal, Biblioteca Municipal, Servei de benvinguda de Serveis
Socials i departament de Participació
Ciutadana. Repeteix en el projecte la
residència Fundació Privada Santa Oliva, les dues llars d’infants municipals
i un centre de veterinària d’Olesa. A
més a més, s’hi incorporen la Residència d’avis Ntra. Sra. de Montserrat, els
centres d’EI i EP públics (escola Ferrà i
Esteva, Montserrat, Puigventós i Sant
Bernat), i una perruqueria. D’altra
banda, hi ha un nou centre educatiu,
l’Escola Povill, que proporciona una
plaça al projecte.

Mercat

Al ple del passat mes de novembre
s’ha aprovat una moció sobre la necessitat de posar solució a la situació
que viu el Mercat Municipal. Al mes
de setembre passat tots els partits de
l’oposició instaven al govern municipal
a crear una comissió de treball per al
seguiment, col·laboració i millora de
la situació del Mercat Municipal, i a
continuar les tasques per actualitzar el
reglament de règim intern del mateix
mercat. Després de reiterats retrets
pel retard del debat (la moció es va
presentar al setembre i es debatia al
ple de novembre, amb la comissió ja
creada), el Bloc Olesà, Entesa dels
Olesans i PxC acordaven aprovar una
modificació a la moció de l’oposició
que fa pal·lesa la necessitat de buscar
una solució òptima per a un problema
que afecta al mercat i, per extensió, al
conjunt de la ciutadania. De fet, i malgrat el llarg debat que ha comportat
aquesta decisió, l’acord no concreta
una acció determinada que apropi posicions entre forces polítiques o aporti
una solució definitiva al conflicte.
Un cop més, representants de l’Associació de Paradistes del Mercat Municipal, han fet valer la seva oportunitat
d’intervenir al ple per reivindicar una
solució urgent, retreure a l’alcalde Salvador Prat la manca de celeritat en la

seva possible aplicació, i lamentar la
falta de fermesa per aplicar les sancions que calguin. Segons l’Associació,
l’actual conflicte que manté enfrontats a 4 paradistes amb la resta (més
de 30) per impagaments pendents,
perjudica directament més de 200
famílies olesanes.

Pels camins forestals

Farmàcies de torn diürn - Gener 2014
De les 08 h. del matí a les 00 h. de la nit

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

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

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

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

L’Ajuntament ha engegat un projecte
de recuperació de camins forestals i
també de les fonts que hi ha al seu
terme municipal per evitar que alguns
acabin sent irrecuperables. Per ferho possible, l’Ajuntament compta, a
través de la Diputació de Barcelona,
amb una partida de diners per tal de,
primer, fer un catàleg de tots els camins del municipi i també una nova
senyalització unitària. La recuperació
de camins es fa gràcies a la feina que
realitzen diferents entitats d’Olesa, a
les quals l’Ajuntament els proporciona
el material i suport logístic.
El regidor de Manteniment d’Espais
Públics i Medi Natural, Francesc Rosa,
ha destacat que si bé ja es fan de manera contínua accions de manteniment
de camins, ara s’ha iniciat un projecte
per intensificar aquestes accions a través del voluntariat, gràcies a la feina
que realitzen diferents entitats. I les
accions no només inclouen els camins,
sinó també les fonts que hi ha dins el
terme municipal d’Olesa.
El projecte és en gran part possible
gràcies al fet que es tira endavant,
gràcies al voluntariat. I segons el
regidor, no només és important pel
cost, sinó també per la conscienciació
que suposa. De moment, les entitats
que participen en aquest projecte són
Xino-Xano, la UEC i el Centre Muntanyenc i de Recerques, que són els que
comuniquen a l’Ajuntament les necessitats de material que tenen. L’Ajuntament els proporciona el material i
també tota la gestió logística.
Els tècnics del departament de Medi
Ambient de l’Ajuntament, Marc Vinyals
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i Miquel Jordà, són els encarregats de
coordinar aquest projecte, que ja s’ha
iniciat al corriol que va de les Torrades
fins al camí de La Puda-Sant Salvador
o el que uneix el Pla del Fideuer amb
la masia del Puigventós.
A més dels camins, també s’actuarà
a les fonts del terme municipal, començant per la de la pastora i la Font
del Mateu, aprofitant que s’arrangen
també primer els camins que passen
pel costat. Posteriorment, l’Ajuntament posarà una nova senyalització
per als camins i les fonts, que serà
d’una mateixa tipologia, per tal que
sigui unitària.
Tothom qui ho vulgui, pot col·laborar
en aquest projecte. Els interessats
s’han d’adreçar al departament de
Medi ambient de l’Ajuntament d’Olesa,
que està en contacte amb altres entitats, com ara el CAU, per ampliar la
xarxa de voluntaris.

Renúncia

El regidor de CiU, Joan Sanahuja, ha
presentat la renúncia a la seva acta
de regidor de l’Ajuntament, a partir
de motius personals que el fan prendre aquesta decisió. Sanahuja, en les
últimes eleccions municipals, ocupava

el número 5 de la llista de la federació nacionalista, i ja va entrar al grup
municipal per la renúncia de qui era el
número 4, Ramon Pons. Precisament,
aquesta serà la tercera renúncia d’un
regidor de CiU en aquest mandat, després de la de Pons, i fa uns mesos, la
de Mireia Cañadell, que va deixar pas a
Maria Teresa Escamilla. Joan Sanahuja
ha confirmat que el seu substitut serà
el jove olesà David Pérez, president de
les Joventuts Nacionalistes de Convergència d’Olesa.
Joan Sanahuja ha destacat que la seva
decisió respon estrictament a motius
personals, ja que inicia un nou projecte laboral que li reclama posar-hi els
cinc sentits. L’encara regidor de CiU
ha assegurat, però, que li ha costat
molt prendre la decisió de renunciar
al compromís que va prendre ara fa
dos anys i mig.
El balanç que fa de la que era la seva
primera experiència com a membre
del grup municipal de CiU és molt bo.
Sanahuja ha afirmat que l’experiència “ha estat molt enriquidora”, i li ha
permès aprendre molt sobre el funcionament d’un ajuntament.

08640

06

08640

Correu
Situación

Soy un joven vecino de Olesa. Tengo
33 años, cumplidos hace poco. Este
comunicado es para poder comentar,
despertarme y desahogarme, ya que
mi problema es que voy muy mal
económicamente en el trabajo. Quiero seguir como vendedor ambulante,
ya que al no encontrar trabajo de lo
mío, me he decidido a tirar por mi
cuenta y hacerme un porvenir si Dios
lo quiere. El caso es que va a hacer
un año que empecé y solo tengo una
parada en una barriada de Sant Boi los
sábados. Tengo experiencia en lo que
vendo pues he estado con familiares
trabajando en ese ámbito. Ruego al
señor alcalde y demás personas tengan por favor en cuenta esta petición.
Gracias anticipadas.
A. Camacho

CAU

L’any 1954 va ser un any normal començat en divendres. Més enllà que,
al món, Elvis Presley gravés el seu
primer disc, Espanya revaloritzés el
turisme a la Costa del Sol i Bogotà
fos nomenada capital de Colòmbia;
més a prop, a Olesa de Montserrat,
s’engendrava una petita llavor regada
amb cura, passió i optimisme.
Mirat amb perspectiva, l’any 1954
va ser un any important per tots els
escoltes, amics d’escoltes i companys
d’escoltes olesans i olesanes, i és que
va ser precisament aquell any quan un
grup de persones amb interessos comuns i inquietud transformadora van
decidir fundar l’Agrupament Escolta
Sant Bernat de Claravall.
Aquell mateix estiu ja es van fer les
primeres activitats relacionades amb
l’escoltisme i l’1 d’agost es va fer la
primera sortida de curs.
Els inicis no van ser gaire senzills,
branques que apareixien, desapareixien, entrebancs, sobresalts... Però
tot amanyagat amb estima, energia
i positivitat, fent que el projecte tirés
endavant i sempre estigués a punt.
El CAU d’Olesa, com tots l’acostumem
a anomenar, és una entitat d’educació en el lleure, que ofereix als nens,

Salutació

Per molts anys CAU!

nenes i joves un enriquiment i una
aventura d’aprenentatge a través del
mètode escolta, mentre els propis nois
i noies se senten protagonistes del seu
propi creixement i coneixement, de la
potenciació del treball en grup i, principalment, a la natura.
A través de la tasca voluntària de
diferents grups de persones al llarg
del temps, s’ha treballat durant
anys perquè els joves que s’endinsin en aquesta odissea en facin, de
sí mateixos, persones compromeses
i transformadores amb l’entorn i la
societat.
L’energia, la diversitat i l’optimisme
de la gent que ha anat passant al
llarg dels anys per aquestes parets
que, alhora, volen dir tantes coses,
han fet que l’espai físic i immaterial
del CAU sigui un lloc viu, dinàmic i
transformador.
És gràcies a totes aquestes persones
que han anat regant aquesta llavor des
de l’any 1954, que aquest any 2014
podem estar de celebració, contents
de celebrar 60 anys fent camí, i esperant-ne com a mínim 60 més.
És per això que, des de l’Agrupament
Escolta i Guia, volem celebrar diversos
actes a la nostra localitat per festejar
plegats la nostra il·lusió d’haver recor-

Foto: JR

regut durant tants anys aquest camí,
compartit i enriquidor.
Per començar, un gran acte donarà el
tret de sortida d’aquest moment especial: el 17 de gener a les 20 hores
farem l’acte de presentació al Casal a
través d’un vídeo que farà memòria
d’aquests 60 anys de CAU. Tothom qui
vulgui hi està convidat i amb entrada
gratuïta! Ens agradarà que hi sigueu
presents!
El 23 de març hi ha organitzada una
caminada popular.
El 17 de maig farem un sopar obert
a escoltes i ex-escoltes de l’agrupament.
Al juny, dedicarem un dia ple d’activitats per a nens i joves, el nostre
motor. També al juny, celebrarem un
cop més i més gran, el ja conegut
Ginesta Sound.
A l’octubre, celebrarem a la localitat
l’assemblea de la nostra demarcació, on acollirem a tots els caps dels
caus del Baix Llobregat, Garraf i Alt
Penedès. Ens agradaria molt que tots
els olesans i olesanes, i també els que
no ho sou, compartíssiu aquesta celebració amb tots nosaltres! Gràcies a
tots i totes per fer-ho possible!
CAU Olesa

L’executiva del sindicat Unió Lliure de
Treballadors (ULT) us desitja bones
festes i molta sort i salut per l’any
vinent.
La ULT és un sindicat obrer i totalment
independent, fundat a l’any 1977, que
reprèn la seva activat aquest any
2013. Venim d’un sindicalisme obrer,
que és una agrupació de treballadors
de diferents sectors amb els seus assessors i advocats, amb força suficient
per gestionar-se de forma autònoma,
amb representació sindical en les empreses, i que facilita la formació dels
seus afiliats.
Volem seguir el camí establert pels
fundadors del sindicat, que es basa en
garantir i facilitar la defensa laboral i
jurídica que els treballadors necessiten, quan ens la demanin. A la nostra
salutació, també hi volem incloure el
que ens preocupa: com estem acabant
l’any? I què ens espera l’any vinent?
Aprofitant les festes nadalenques,
volem convidar-vos a imaginar la situació en què es trobarien actualment
Sant Josep, Maria i el nen Jesús si vinguessin a Espanya. Serien una família
d’immigrants il·legals, que no podrien
anar enlloc perquè serien deportats.
La família, entaforada on pogués, es
convertiria en okupa, estaria sense
feina, sense dret a la sanitat pública,
ni a cap ajuda de subsistència. La gent
que els volgués ajudar amb menjar,
roba o regals (imagineu Reis Mags
i pastorets) serien interceptats per
la policia, considerats perillosos per
concentrar-se sense tenir la deguda
autorització, per la qual cosa serien
multats i, fins i tot, podrien anar a
presó.
Ja no es tracta de colors polítics ni
d’ideologies, sinó de sentit comú. No
podem permetre que se’ns retorni a
l’antiga llei de “vagos y maleantes”
(coneguda com “la Gandula”, aprovada per controlar la mendicitat i gent
sense feina), i que arribi a enfrontarnos, induïts per aquells qui tenen por
a perdre les poltrones.
Si els polítics que han agrupat en el
descontent a pensionistes, treballa-
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dors del sector públic i privat, de la
sanitat, de l’ensenyament, dels cossos de seguretat, no estan fent les
coses com caldria, som nosaltres, els
votants, qui els hem d’assenyalar el
camí amb les eines democràtiques de
què disposem.
Malgrat tot, us desitgem que passeu
un bon Nadal i millor entrada d’any,
però a partir del 7 de gener: tots a
la lluita! Ho vam dir, i ho repetim: la
gent ignora el poder que té.
ULT

Lluís Duran i Duran

El passat diumenge 16 de novembre,
va tenir lloc a la Casa de Cultura Un
petit tast d’Olesa: recerques d’en
Lluís Duran i Duran. Va resultar un
fet molt emotiu que els seus fills
contribuïssin a enaltir-lo. Hi va haver
poesia dedicada, llegida pel seu cosí.
La regidora de Cultura va afegir-se a
l’acte i va felicitar el protagonista, tot
desglossant la tasca que ha desenvolupat dintre la nostra cultura. L’amor
que en Lluís sempre ha sentit vers els
músics olesans, va fer-nos sentir una
peça de trompeta del nostre avi Josep
Boada Badia (Xelmo). Finalment, una
actuació extraordinària de piano i
trompeta va posar un digne colofó a
una bella vetllada.
Felicitem al Sr. Duran i a tota la seva
família i li agraïm haver-se recordat
del nostre avi en aquest “petit tast”.
Moltes gràcies i per molts anys.
Família Mallofré-Boada

Fets i reconeixements

El dia 8 de novembre es feia l’acte de
reconeixement als col·laboradors de
l’Arxiu Municipal. En veure a primera
fila n’Amadeu Dalmases acompanyat
de ses filles i a Montserrat Roig amb
el seu fill i nétes, em venien a la memòria tota la dedicació i treball que
Dalmases i Jacint Subirachs havien
esmerçat, desinteressadament, per
l’Arxiu Històric i Fotogràfic Municipal.
A mitjan segle passat comença la collaboració dels dos. En Dalmases és
regidor de Cultura, en Subirachs, funcionari de l’Ajuntament. La tasca per
a l’arxiu continua tot i que, ni l’un ni

Jacint Subirachs i Amadeu Dalmases, al 1958

l’altre són ja dins de l’Ajuntament. S’hi
dediquen els caps de setmana. Quan
vénen els ajuntaments democràtics
sembla que la continuïtat pot trencarse. Però l’alcalde, del moment, Enric
Termens, avui una mica oblidat, sap
entendre i valorar el seu treball i autoritza que puguin continuar a l’Arxiu.
I així segueixen, setmana rere setmana, fins que la mort prematura d’en
Subirachs posa fi a aquest tàndem de
més de 32 anys. En Dalmases continua
fins el moment actual, i ja té 55 anys.
De la mateixa manera, cal saber que
els dos varen ser, durant molts anys,
ànima i cos en la publicació del periòdic local d’Olesa.
Per tenir present el record de l’absent,
transcric el que vaig escriure en el butlletí del C.M.R.O. de maig del 90 amb
motiu de la seva mort: “El “Cinto” ens
ha deixat!”
El passat dia 13 d’abril moria Jacint
Subirachs. Amb la seva mort Olesa
perd un valuós col·laborador; la seva
innata predisposició a empènyer el
carro a moltes associacions locals
el va fer estar present amb un relleu
especial a molts dels esdeveniments
que ha viscut Olesa en els últims 40
anys. I tots sabem que han estat uns
anys ben moguts.

Foto: AFM

De molt jove, a l’escola, el nostre entranyable Sr. Povill li va aplicar, encertadament, el mot “Cuerina”, perquè
sempre es ficava en tot. I com que qui
ho té del néixer no ho deixa, durant
tota las seva vida va ser conseqüent
amb aquest mot. Però benhaurats els
“cuerines” con el Cinto, perquè ells són
els que fan poble!
La seva imatge característica sempre
amb la cartera o una carpeta sota el
braç, treballant per l’Arxiu Municipal,
no s’ens esborrarà mai, com tampoc
la tasca ben feta que deixa.
Ara que ja no és amb nosaltres els que
l’hem conegut de veritat ens agrada
imaginar-lo remenant papers al Paradís, fent anar de corcoll a Sant Pere,
i fins demanant de veure els papirus
dels quatre Evangelistes. Que així
sigui.Cinto, fins sempre!.
Benet Font

Un breu resum

Sóc fill d’Olesa, ara estic jubilat, penso que molts em deveu conèixer. Fa
molts anys que em vaig aficionar a
la fotografia, llavors tenia 28 anys, i
sabia que a la vila hi havia una secció fotogràfica, al carrer Josep Oriol,
on era l’antic UEC. Em vaig fer soci
d’aquesta entitat, vaig aprendre a re-

velar al laboratori i a ampliar fotografies en blanc i negre d’aquella època
amb altres amics per poder participar
en diferents concursos locals i nacionals. Vaig treballar de secretari en
aquesta secció fotogràfica uns anys,
amb l’ajuda del president, organitzant
concursos locals per Nadal i Festa
Major, conegut com el trofeu nacional “Creu de Saba”, que patrocinava
l’Ajuntament abonant uns diners i amb
la col·laboració de cases comercials de
la vila. Hi havia un projecte per fer un
nou local de l’entitat, i anys més tard
es feia realitat: es va fer una entitat
nova més gran en un altre lloc de
l’Unió Excursionista de Catalunya, i
va desaparèixer la secció fotogràfica.
Durant aquets anys de jubilat, he tingut temps per fer el que m’agradava:
anar a diferents indrets portant sempre la màquina digital a la butxaca.
Puc dir que, entre paisatges, marines,
bodegons, retrats, flors i d’altres he
acumulat un total de més de 240 fotografies en color que m’han agradat,
impreses per l’ordinador amb unes mides de 20x30 cm; després, les vaig
emmarcar i protegir per sobre amb
cartró i cartolina negra, i van quedar
preparades i a punt de ser exposades.
És una llàstima que no es puguin exposar més a la Sala de Cultura, per
poder veure-les com jo voldria. Haig
de dir, també, que la meva il·lusió ha
estat sempre poder fer una exposició
fotogràfica de les meves obres sense
cap ànim de lucre, ensenyar una part
d’elles amb la seva vellesa de llum i
color. Espero que aquesta exposició,
que s’inaugura a la Sala de Cultura el
proper 17 de gener i que podreu veure
fins el dia 26, us agradi i us desitjo
unes bones festes de Nadal i un millor
Any Nou per a tots.
Un servidor de vosaltres,
Joan Salmeron López

Ajuntament

Sóc una olesana que viu al barri de
Poble Sec. Des de fa uns tres o quatre
mesos van obrir un taller mecànic al
meu carrer. El cas és que els veïns
en general patim diàriament sorolls
continuats i olors desagradables d’olis
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Correu (cont.)
o vernissos. En el meu cas, ja no puc
estendre la roba a l’estenedor perquè
les olors són molt intenses i no puc
gaudir de la terrassa.
No tinc res en contra d’aquestes
persones emprenedores que, segur,
amb molt d’esforç han obert un negoci propi. El que demano és que
s’ubiquin en un lloc més apropiat en
el qual no estiguem perjudicats la
resta de ciutadans. És per això que
vaig enviar una queixa/suggeriment
a l’Ajuntament d’Olesa a través de la
seva pàgina web. Ho vaig fer el dia 9
d’octubre i encara estic esperant una
resposta. Em sembla vergonyós que
se’ns ofereixi un servei a la ciutadania i que després ningú es faci càrrec
d’atendre aquestes peticions.
La setmana passada vaig tornar a fer
ús d’aquest servei, i els vaig recordar
que, encara dos mesos més tard,
continuo esperant una resposta. I
encara continuo esperant. Aquests
compor taments diuen molt d’una
entitat municipal.
M.A.

Resposta I

Podria començar aquesta carta dient
que no tinc el gust de conèixer-lo,
però no ho faré, perquè la veritat
és que no tinc cap interès, ni un ni
mig, en fer-ho, seria una hipocresia
per part meva, ja que són moltes les
coses que veig que ens separen i no
val la pena.
Diu en la seva carta que és un feligrès
catòlic i practicant. Jo no. Diu també
que el Sr. Rector hi és per portar-nos
la paraula del Senyor, la pau i l’harmonia. Jo, Sr. Martin, ja visc en pau
i harmonia amb els meus convilatans
sense que m’ho hagi de dir el Sr. Rec-

Resposta II

tor. Diu també que el Sr. Rector s’ha
polititzat, que ha deixat de complir
amb el seu deure, que ha dividit a
la feligresia, que no és neutral i que
ha deixat molts veïns de la parròquia
sense poder reunir-se com a catòlics.
Em sembla, Sr. Martin, que o ha perdut
els papers, o els porta mullats.
Per una banda, home, amenaçar amb
no tornar a l’església, amb no tornar
a donar cap euro més per culpa de
l’estelada, i dir que vagi a demanar a
“els que l’han posada”, ho trobo una
tocada de clarinet, doncs penso que
això no diu gaire del seu catolicisme
i del seu cristianisme, la veritat. Jo
li puc garantir que conec molta gent

catòlica i practicant que no ho faria,
això.
Per altra banda, li vull dir que la Torre
del Rellotge, on està posada l’estelada, no té res a veure amb l’església
parroquial de Santa Maria, que jo estic
molt content i orgullós que la bandera
del meu país onegi ben enlaire, ben
amunt... I, per acabar, Sr. Martin,
encara que digui: “Por una Iglesia
neutral i sin banderas”, si aquesta
bandera tingués els mateixos colors,
però només tres franges més amples,
hauria escrit aquesta carta? No ho sé,
m’ho pregunto.
Josep Mª Pallarés i Solé

En l’exemplar passat d’aquest mateix
periòdic es va publicar un escrit en el
qual, molt respectablement, un feligrès de la nostra parròquia s’adreçava
al nostre pastor per transmetre-li la
seva discrepància sobre quelcom que
l’inquietava. En tal escrit, se l’acusava
de no fer bé la seva feina com a pastor,
de polititzar-se i de tancar la parròquia
a un sector de la població, creient i
practicant, que no s’hi trobava a gust.
Ara bé, la queixa del feligrès no era
adreçada a un posicionament polític
del nostre estimat rector, sinó de la
bandera que voleia a la part alta de
la Torre del Rellotge. Des del Grup de
Joves de la Parròquia volem aclarir un
possible malentès i fer una petició. En
primer lloc, la Torre del Rellotge (i fixi’s
que no hem dit campanar) va esser
construïda com una de les torres de vigilància que tal vegada fou un castell;
això, doncs, complia una funció única
i exclusivament civil. Anys més tard,
l’indret va ser utilitzat com a presó i,
de nou, complia la funció de torre de
vigilància, novament una funció civil.
Actualment, la torre no té cap altra
funció que la d’informar al poble de
l’hora que és, funció que queda totalment fora de qualsevol símil religiós,
sinó que torna a ser civil i, per això,
la Torre del Rellotge és, i sempre ha
estat, propietat del govern civil de la
zona, en aquest cas, l’Ajuntament. És
per això que tot allò que intervingui
en el benestar ciutadà i faci referència
a la torre no és pas competència de
la nostra parròquia, sinó del nostre
ajuntament. Talment, creiem oportú
que l’escrit sigui rectificat i, en cas
que es consideri necessari, dirigeixi
la queixa cap a qui ha d’anar dirigi-
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da. D’igual manera, també creiem
oportuna una disculpa per part del
feligrès cap al nostre rector, ja que
considerem que a l’escrit se li ha faltat
greument al respecte, tant a la seva
persona com al seu càrrec, acusant-lo
i jutjant-lo sense cap mena de motiu
ni justificació.
Grup de Joves de la Parròquia

Resposta III

A hores d’ara ja sabrà que la Torre
del Rellotge és de titularitat municipal. Només vull dir-li que l’únic que
ha barrejat política i religió ha estat
vostè. En nom de la religió que vostè
professa, ataca injustament al rector
de la parròquia del nostre poble. Com
a catòlic que diu que és, hauria d’estar
per damunt d’una bandera i, en aquest
cas, de l’estelada, però amb el seu
escrit s’intueix de quina ideologia política és i de quina no. Finalment, vull
dir-li que, a mi, a la Torre del Rellotge, m’agrada veure-hi l’estelada, i la
posaria encara més gran i ben amunt
perquè quan oneja em recorda que és
possible un somni, una il·lusió compartida, una nació caminant endavant...
Visca Catalunya lliure.
La Quarta Pubilla

Agraïment

Des de l’AMPA de l’escola Puigventós,
volem agrair l’esforç que entitats
com els Castellers d’Esparreguera,
els Diablots d’Olesa, la Colla dels
Gegants i l’Esbart fan per assistir a
fer unes activitats el dia del dinar de
germanor que cada any es celebra en
aquest centre. En l’època que estem
vivint, colpejada per la pobresa que
cada dia afecta a més persones, una
escola com la nostra amb una AMPA
com la nostra ha de buscar la manera
de reinventar-se, la manera d’arribar
més lluny amb menys recursos, i això
no sempre es pot fer pateixen els ma-

teixos mals.
És cert que cada cop costa més trobar un bri d’esperança, una llum per
il·luminar la foscor en la qual alguns
polítics, banquers i inversos sense escrúpols ens han condemnat a viure,
però també és en aquests durs moments on la generositat i l’altruisme de
la societat abriga amb més força.
L’AMPA de l’escola Puigventós us desitja unes bones festes i un millor any
2014 i us volem animar a apropar-vos
a aquestes entitats per, junts, aconseguir que cada dia, amb esforç, siguem
més forts.
AMPA Escola Puigventós

De la foscor...

Soy un trabajador que trabaja en la
empresa Unitex y voy al trabajo caminando. Esto quiere decir que paso
por bastantes tramos del recorrido
del polígono de La Fou sin iluminación
alguna excepto la de la luna en las
noches despejadas. Quiero agradecer
al responsable o a los responsables
que han solucionado el problema de
iluminación con tanta rapidez (dos
días) después de la publicación del
artículo en el periódico 08640. Muy
buen trabajo de cara a los olesanos.
Y así, gracias al trabajo de vuestra
revista, los olesanos nos informamos
de mucho. Seguid así.
S.P.C.
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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L'entrevista a ...
Sònia López, actriu

"El que m’està passant és surrealista"
Poques vegades, Sònia havia pensat en dedicar-se de ple a allò que veritablement el motiva: l’actuació. No obstant això, d’un temps ençà, aquesta
olesana d’adopció ha aconseguit una meteòrica carrera en diversos àmbits,
fet que la portarà en breu a abocar-se definitivament a diferents escenaris
i platós a nivell local i internacional.
Aquesta actriu catalana es pot veure a la nova temporada de la sèrie Aida
(Telecinco), en diferents espots televisius i fins i tot en una escena al costat
del mateix Sean Penn per a la súper producció nord-americana The Gunman,
pel·lícula per a la qual va ser seleccionada entre 300 aspirants.
A més dels seus treballs a la península, diversos productors europeus i
nord-americans no han dissimulat el seu interès a comptar amb ella per
algunes produccions que es veuran en breu.

Sempre vas somniar en ser actriu?

De joveneta em vaig apuntar a un curs d’interpretació ja que sempre em va
agradar molt el tema de l’actuació i, posteriorment, vaig fer un altre curs ja
més especialitzat. Havia actuat de figurant i públic en algun programa de
televisió, tant a Barcelona com a Madrid, i rodava curts de cine, però com a
hobby, a nivel amateur. Posteriorment, em vaig traslladar a Olesa, així que
em va tocar adaptar-me al sector de treball de la zona, i anava compaginant
el tema de l’actuació amb fàbriques d’automoció, entre projecte i projecte.
La caiguda de les vendes de cotxes em va fer plantejar si potser pogués
reprendre el que havia estat un hobby en alguna cosa més professional...
I la veritat és que mai em vaig imaginar tots els canvis que estan passant
en tan poc temps... Sóc la primera que està sorpresa per tot això.

Què t’agrada més, el teatre, el cine, la televisió o
fer publicitat?

Crec que tots els mitjans són interessants i importants, i cadascú té el seu
encant, dels quatre que àmbits que anomenes n’he après moltíssim. El
meu començament va ser a través del teatre, aquest va ser el que em va
ensenyar a desenvolupar-me i a aconseguir espontaneïtat. A la televisió,
li agraeixo infinitament el que sóc perquè va ser el mitjà que va acabar de
formar-me ja a nivell més professional. Avui per avui, estic més centrada
en el cine, ja que els projectes que tinc a la vista estan enfocats a aquet
sector. L’últim que he fet és una escena al costat de Sean Penn pel film
americà The gunman, i de doble de llums per al llargmetratge Perdona si
te llamo amor, de Joaquín Llamas.

Quin ha estat el personatge que més t’ha costat
d’interpretar en tota la teva carrera artística?

Sens dubte, el personatge que més treball em va costar interpretar va ser
el de Samantha, una noia dement, tot un repte interpretatiu. De cada personatge n’aprens i creixes. Els actors i actrius ens curtim a base de reptes
i són aquests els que et fan millorar dia a dia.

Hi ha plans futurs? Tinc entès que s’ha interessat
per tu un director amb dos Goyes...

Sí. Em va trucar la seva productora i estem en tractes per a un treball
futur. També s’han posat en contacte amb mi un director i una productora
holandesa, i una productora extremenya... Però potser els projectes que
més il·lusió em fan són dos projectes amb la productora catalana Distinto

Films, dirigida pel productor també olesà, Pep Amores, a qui tinc el plaer de
conèixer. Un, és un biopic de la vida del gran dissenyador Cristobal Balenciaga, sota la direcció de Julio Medem i que comptarà amb la coproducció
de França i Alemanya, tot un luxe de projecte que esperem que finalment
arribi a bon port. I l’altre és una TV Movie sobre Margarida Xirgu. El meu
primer i principal objectiu, ara mateix, és seguir treballant amb la mateixa
professionalitat que intento plasmar en tots els meus treballs, perquè penso
que el públic mereix el millor de cadascú de nosaltres.
Per la nostra part, només ens queda desitjar-li molta sort, encara que és
obvi que no la necessita... Brilla amb llum pròpia i això la càmera ho sap.
Des d’aquí, la nostra més sincera enhorabona pel seu esforç a aquesta
figura catalana!
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L’agenda del desembre
Desembre
Fins el 13 de desembre

Concurs de pessebres casolans. Poden participarhi nois i noies de sis a tretze anys d’Olesa; les
butlletes d’inscripció les trobareu a la Casa de
Cultura, al CAU i als centres escolars d’Olesa. Es
visitaran els pessebres els dies 28 de desembre a
la tarda i 29 de desembre al matí. Organització:
Agrupament Escolta Sant Bernat de Claravall. El
repartiment dels premis es farà el dia 19 de gener
al teatre El Casal.

Diumenge 8

Concert de Nadal, a càrrec de la Cobla Vila d’Olesa.
Acte de lliurament de la medalla al mèrit sardanista. Acte de lliurament de les insígnies de plata
i d’or als socis amb 25 i 50 anys d’antiguitat a
l’entitat. Acte del 145è aniversari de la Comunitat
Minera Olesana. A les 18.30 h, al teatre El Casal.
Organització: ACF Olesa Sardanista i Comunitat
Minera Olesana.

Dilluns 9

Inauguració de l’exposició dels punts de llibre “L’hivern”. Fins el 14 de desembre, a la Biblioteca.
Taller sobre drets humans (mòduls 1 i 2). A les
18 h, a Cal Rapissa. Organització: departament
de Solidaritat i Cooperació, regidoria de Benestar
Social.

Dimecres 11

Taller sobre drets humans (mòduls 1 i 2). A les
18 h, a Cal Rapissa. Organització: departament
de Solidaritat i Cooperació, regidoria de Benestar
Social.

Dijous 12

Va de concert! Combos d’adults. A les 20 h, a la
Casa de Cultura. Organització: Escola Municipal
de Música.

Divendres 13

Taller de decoració nadalenca. A les 18 h, a la Comunitat Minera Olesana. Organització: Ariadna.
Conferència: “Prevenció de lesions: el nostre cos
com a eina de treball en la dansa”, a càrrec de la
doctora Emília Pérez. A les 19 h, a la Biblioteca.
Organització: 113 Dansa.
Club del Còmic. A les 19 h, a la Biblioteca.
Presentació del llibre: La Passió d’Olesa, pas a pas.
1850-2010, d’Elies Valldeperas i Alfons Bayona,
guanyadors del premi de recerca Vila d’Olesa l’any
2011. A les 20 h, al teatre La Passió.

Dissabte 14

Intercanvi de punts de llibre. A partir de les 10 h,
a la Biblioteca. Organització: 7 dones x ...

Escacs per a infants. A les 10.30 h, a la Biblioteca. Organització: Club d’Escacs d’Olesa de
Montserrat.

Va de concert! Formacions. A les 20 h, a la Casa
de Cultura. Organització: Escola Municipal de
Música.

Inauguració de l’exposició de diorames de pessebres. Fins el 12 de gener, a la Casa de Cultura. Organització: Associació de Pessebristes d’Olesa.

Dissabte 21

Concert amb els instruments ancestrals de Joel
Olivé: veu, monocordi, rudra veena, didjeridú i
gong. A les 19 h, a la Casa de Cultura. Organització: Associació Dones i Progrés.
Fira de Nadal 2013: durant tot el dia, es celebrarà
la Fira d’artesania i productes de la terra, tallers
per a infants, concursos i actuacions. De 8 a 20 h,
a la plaça de les Fonts, placeta Joan Povill, carrer
Alfons Sala i plaça de la Sardana. Organització:
L’Eixida de l’Art. Col·laboració: AMPA de l’Escola
de Música, Associació de Botiguers i Comerciants
d’Olesa, Custus Ignis, agrupament escolta Sant
Bernat de Claravall, el Mercat ecològic d’Olesa i
Ajuntament.
Sopar de cloenda del 29è Concurs de Teatre, premi
Vila d’Olesa. A les 21.30 h, a la UEC. Organització:
UEC Olesa.

Diumenge 15

Solstici d’hivern oriental. A les 18 h, al teatre El
Casal. Organització: Farasha i 13 Llunes.

Dilluns 16

Nit d’Òpera: “La bella dorment” (ballet), de
Txaikovski. Retransmissió en directe des de
l’Opéra Bastille de París. A les 19.30 h, al teatre
El Casal. Organització: associació El Casal Cultural
d’Olesa.
Presentació del llibre Warcelona, una història de
violència, de Jordi Borràs. A les 20 h, a la Biblioteca. Organització: La Fona.

Dimecres 18

Hora del conte: L’armariet del colors, amb Santi
Rovira. Per a petits lectors (de 0 a 3 anys). A les
18 h, a la Biblioteca.

Dijous 19

Presentació del llibre Proses per la llibertat de la
nació. Dietari del camí a Ítaca, de Josep Maria
Puigjaner, amb el pròleg de Muriel Casals. A les 19
h, a la Biblioteca. Organització: Editorial Gregal i
regidoria de Cultura.
Concert de Nadal. A les 19.30 h, a la Parròquia.
Organització: Escola Municipal de Música.

Divendres 20

Hora del conte: Macedònia, amb Montse Nomen.
A les 18 h, a la Biblioteca.
Club de Lectura General: La Pell Negra, de Zeneida
Sardà. A les 18.30 h, a la Biblioteca.

Concert d’Abbey Road, el millor grup de tribut als
Beatles. A les 21 h, al teatre La Passió: Organització: La Passió.

Diumenge 22

Pujada del pessebre a la Creu de Saba. A les 8
h, sortida des del local de la UEC. Organització:
UEC Olesa.
Manualitats nadalenques, visita del Pare Noel i
Caga tió. De 11 a 13 h, al local de l’AA.VV. de Les
Planes.
Concert de Nadal, a càrrec de les Veus d’Ariadna.
A les 18 h, a la Casa de Cultura. Organització:
Ariadna.
Conte de Nadal. A les 18 h, a la Parròquia. Organització: Escolania i Cor Jove.

Dimarts 24

Missa del Gall, cantada per l’Escolania i Cor Jove i
la coral Santa Maria d’Olesa de Montserrat. A les
23 h, a la Parròquia.

Dimecres 25

Missa de Nadal. A les 12 h, a la Parròquia.
Els pastorets, a càrrec del grup de teatre Jove del
Casal. A les 18.30 h, al teatre El Casal: Organització: associació El Casal Cultural d’Olesa.

Dijous 26

Caga tió infantil. A les 12 h, al local de la UEC.
Concert de Deudeveu, la coral del programa “Oh
Happy Day” de TV3. A la tarda, al teatre La Passió.

Dissabte 28

Concert de la coral de l’Associació Voluntaris
d’Olesa. Entrega de diplomes del taller d’habilitats i capacitats. A les 18 h, a la Casa de Cultura.
Organització: Associació Voluntaris d’Olesa.

Diumenge 29

Patge Viu-Viu. De 11 a 14 h, al teatre La Passió.
Els pastorets, a càrrec del grup de Teatre Jove del
Casal. A les 18.30 h, al teatre El Casal: Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.

Dimarts 31

Gran comiat de l’any 2013 i benvinguda al 2014 a
la torre del campanar d’Olesa, amenitzat per un
grup musical. A partir de les 23.45 h. Organització:
Ajuntament.
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e'13 i del gener'14
Gener
Dimecres 1

Festa de Cap d’Any. A partir de les 00.30 h, al Pavelló Municipal. Organització: CAU i departament
de Joventut.
Festa de Cap d’Any sènior. A partir de les 00.30 h,
al local de la UEC. Organització: UEC Olesa.
Festa de Cap d’Any, per a socis i amics de l’AA.
VV. de Les Planes. A partir de les 00.30 h, al local
de l’AA. VV. de Les Planes.

Danses Olesa. Taller especial de danses de
Mallorca, a càrrec de Joan Francesc Cortès. El
taller és gratuït i obert a tothom. A les 18 h, a la
plaça Nova (sota la Torre del Rellotge). Organització: l’Arrel d’Acció Cultural.

Divendres 31

Divendres 17

Ruta de Pessebres

Xerrada: “Sectes i relacions sectàries: com detectar-les? Com ajudar?”. A les 20 h, a l’Ajuntament.
Organització: departament d’Igualtat.

• Exposició de diorames de pessebres a la Casa
de Cultura - C. Salvador Casas, 26
• Parròquia Santa Maria - Plaça Nova
• Filles de la Caritat de St. Vicenç de Paül - C.
Santa Oliva, 34
• Joaquim Boada - C. Sastre, 3
• Estudi fotogràfic Pere Grimau - C. Església, 42
• Albert i Sònia (Cal Redolat) - C. Església, 30
• Pastisseria Magda - C. Església, 24
• Botiga Núria - C. Església, 31
• Cal Pel·la - C. Creu Real, 39
• Tella Teixits - Porxos de la plaça de les Fonts
• Oficina del Nucli Antic - Edifici dels safaretjos,
c. Salvador Casas, 3
• Papereria Núria - C. Salvador Casas, 4-6
• Forn Pubill - C. Alfons Sala, 20
• Comunitat Minera Olesana - C. Alfons Sala, 42
• Ferreteria Ricard Vila - Plaça Catalunya, 49
• Mercat Municipal - Plaça Catalunya
• I FAMSA SL - Plaça Catalunya, 14
• Plats Cuinats Can Miquel - Plaça Catalunya, 34
• Moda íntima Secretos - Rambla Catalunya, 11
• Teatre de La Passió - Plaça de l’Oli
• Fundació Agrícola Olesana - C. Anselm Clavé,
94
• Residència Ntra. Sra. de Montserrat - C. Colom,
149
• Ferreteria Scorpio - C. Ferrocarrils Catalans,
15
• Eugeni Moreno - C. Pau Casals, 26
• Residència Santa Oliva - C. Argelines, 137
• Pessebre del carrer de Fora - C. Argelines, 5153
• Emili Cascante Ferrer - C. Argelines, 8
• Ricard Solernou - C. Coscoll, 26
• Detalls - C. Salvador Casas, 19
• Pastisseria Perarnau - C. Salvador Casas, 31
• Punt 33 - C. Lluís Puigjaner, 33
• Ajuntament d’Olesa de Montserrat - Plaça Fèlix
Figueras i Aragay, s/n

Hora del Conte: Els Calaixos del Cel, amb Ada
Cusidó. A les 18 h, a la Biblioteca.

Dilluns 4

Presentació del 60è aniversari de l’Agrupament
Escolta Sant Bernat de Claravall. A les 20 h, al
teatre El Casal. Organització: Agrupament Escolta
Sant Bernat de Claravall.

Diumenge 5

Inauguració de l’exposició fotogràfica de Joan
Salmeron. Fins el 26 de gener, a la Casa de Cultura. Organització: UEC Olesa.

Campanya del Somriure: “Cap infant sense joguines”. De 10 a 13 h, i de 16 a 19 h, al teatre El Casal.
Organització: Campanya del Somriure.
Campanya del Somriure: “Cap infant sense joguines”. De 10 a 13 h, i de 16 a 19 h, al teatre El Casal.
Organització: Campanya del Somriure.
Arribada de S. M. els Reis d’Orient i tradicional
cavalcada. Recorregut: plaça Dr. Fleming, carrer
Pau Casals, avinguda Francesc Macià, carrer Amadeu Paltor, carrer Argelines, carrer Anselm Clavé,
carrer Jacint Verdaguer, avinguda Francesc Macià
i plaça Catalunya. A partir de les 18.15 h. En cas
de pluja, els Reis arribaran al teatre de La Passió
a les 18.30 h. Els accessos al teatre es faran en 3
torns segons els horaris indicats: 1r torn, de 18.30
a 19.15 h; 2n torn, de 19.45 a 20.30 h, i 3r torn,
de 21.00 a 21.45 h.

Dilluns 6

Els pastorets, a càrrec del grup de Teatre Jove del
Casal. A les 18.30 h, al teatre El Casal: Organització: associació El Casal Cultural d’Olesa.
Inici de la recollida d’arbres de Nadal. Fins el 13 de
gener, a la plaça Catalunya, als punts de recollida
de poda i a la deixalleria municipal.

Diumenge 12

El Messies de G. F. Haendel, a càrrec de la Coral Ars
Nova de Martorell i el Cor Dyapason de Barcelona.
A les 18 h, a la Parròquia. Organització: Amics de
l’Orgue i de les Arts.
Els pastorets, a càrrec del grup de Teatre Jove del
Casal. A les 18.30 h, al teatre El Casal: Organització: Associació El Casal Cultural d’Olesa.
Recollida d’ampolles de cava, durant tot el matí.
Com cada any, els nois, noies, pares, mares i
caps de l’Agrupament Escolta Sant Bernat de
Claravall passaran per les cases d’Olesa a recollir
ampolles de cava buides. Si no voleu que us despertin, deixeu les ampolles al llindar de la porta!
Organització: Agrupament Escolta Sant Bernat de
Claravall.

Dissabte 18

Inauguració de l’exposició fotogràfica de Mariona
Olmos: “Alícia al país de les meravelles”. Fins el
26 de gener, a la Casa de Cultura. Organització:
Escola 113 Dansa.

Diumenge 19

Espectacle infantil de La Xarxa. A les 17.30 h,
al teatre El Casal. Organització: La Xarxa Olesa.
Després de l’activitat de La Xarxa, lliurament dels
premis del concurs de pessebres casolans.

Dilluns 20

Inauguració de l’exposició sobre el poeta Josep
Sebastià Pons (1886-1962). Fins el 30 de gener,
a la Biblioteca.

Dimecres 22

Tast de vins del Rosselló, a càrrec de l’enòleg
olesà, Jordi Abellán Sastre. A les 19 h, a la Biblioteca.

Divendres 24

Club de Lectura General: Egosurfing, de Llúcia
Ramis. A les 18.30 h, a la Biblioteca.
AGENDA CULTURAL
Conferència: “El Cas de Catalunya. Apel·lació a les
Nacions Unides. 1945”, a càrrec de Jordi Miravet,
president del Memorial 1714. A les 19 h, a l’Ajuntament. Organització: l’Arrel d’Acció Cultural.

Diumenge 26

Cinema infantil. A les 17 h, al teatre El Casal. Organització: sssociació El Casal Cultural d’Olesa.
Ballada de sardanes, a càrrec de la Cobla Ciutat
de Cornellà. A les 18 h, a la UEC. Organització:
ACF Olesa Sardanista i UEC Olesa.
Cinema d’autor. A les 19 h, al teatre El Casal. Organització: associació El Casal Cultural d’Olesa.

Inauguració de l’exposició d’obres de Pedro Quevedo (tècnica de plomí). Fins el 9 de febrer, a la
Casa de Cultura.

Pessebres que podeu visitar durant aquestes festes, del 14 de desembre al 12 de gener:

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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EL TRADICIONAL CONCERT DE NADAL D’ OLESA SARDANISTA OMPLE EL CASAL
PER CELEBRAR ELS 145 ANYS DE LA COMUNITAT MINERA OLESANA
Amb la sardana commemorativa dels 145 anys
d’existència de la Comunitat Minera Olesana
escrita per Miquel Guillamón, interpretada per la
Cobla Vila d’Olesa i cantada per Roser Cascante,
finalitzaven els actes d’homenatge dins del tradicional Concert de Nadal que ha organitzat Olesa
Sardanista en col·laboració amb la Comunitat
Minera Olesana. La sardana ha estat elaborada
expressament pel concert d’aquest diumenge i per
commemorar els 145 anys d’existència de la Comunitat Minera Olesana. El concert ha omplert el
teatre El Casal i ha servit per homenatjar a diverses
entitats i col·lectius que han treballat i treballen per
millorar els serveis que s’ofereixen al municipi en el
premi “Al Servei d’Olesa” instaurat per la Minera.
En l’edició d’aquest any han estat homenatjats el
Voluntariat Vicencià, els col·laboradors de l’Arxiu
Històric Municipal i Fotogràfic, el soci Daniel Pujol,
per promoure la cooperació i l’economia social entre països i en concret entre la Comunitat Minera
Olesana i la regió argentina de Buenos Aires.
El president de la Comunitat Minera Olesana,
Joan Arévalo, ha estat l’encarregat d’obrir els parlaments un cop havien finalitzat les primeres tres
sardanes dins el concert de Nadal que organitza
anualment Olesa Sardanista. Un concert a càrrec
de la Cobla Vila d’Olesa dirigida per en Francesc
Llongueras. Joan Arévalo ha volgut recordar com
van ser els inicis de l’entitat i els motius pels quals
van decidir crear-la. Sobretot els motius van ser
per aconseguir poder tenir aigua potable per evitar
malalties i així reduir les morts per culpa de l’aigua.
Al llarg d’aquests any els olesans hem sabut mantenir els orígens i l’esperit dels socis fundadors i
hem treballat amb la voluntat de mantenir sempre

vida d’identitat de la Comunitat. L’autogestió de
l’abastament i el principi de que l’economia ha
d’estar al servei de les persones.
Sobre la força de superació que ha tingut la Comunitat i que ha permès que estigui celebrant els
145 anys de la seva existència, ha reforçat la idea
que ha estat gràcies als olesans i al seu esperit de
voler que així fos. I també gràcies a la creença que
el servei que s’ofereix és millor del que poden oferir
companyies d’abast nacional. Gràcies a això han
pogut augmentar la qualitat i el servei que es presta
als ciutadans.
El president de la Minera, Joan Arévalo, també ha
anunciat als assistents que la propera actuació i
més important serà ubicar fonts amb aigua de
la Plaça de les Fonts a altres zones del municipi.
Aprofitant obres que realitzi l’Ajuntament, crearan
fonts amb la mateixa aigua que surt de la Plaça de
les Fonts d’Olesa.
El regidor Jordi Martínez, que presidia l’acte en
nom del govern municipal, ha destacat la tasca
que realitza l’entitat i sobretot el reconeixement
que ofereix a altres col·lectius d’Olesa com ha
estat el cas d’aquest diumenge del Voluntariat
Vicencià o els col·laboradors de l’Arxiu Municipal
i Fotogràfic d’Olesa, els Srs. Amadeu Dalmases i
Jacint Subirachs, aquest últim a títol pòstum. Sobre
la seva tasca, sobretot del Voluntariat Vicencià, ha
remarcat que “si no existís, el poble d’Olesa seria
més indigne”.
Sobre la gestió de l’aigua, el regidor Martínez ha
recordat que el control de la gestió és en moltes
ocasions motiu de baralla i fins i tot ha portat
guerres a arreu del món. Per això ha remarcat
que “la privatització d’un element tant important

i imprescindible per viure com és l’aigua ha de tenir
una gestió exemplar com succeeix a Olesa amb la
Comunitat Minera Olesana”.
Per això també ha donat molta importància a que
la gestió de l’aigua olesana sigui a través d’una cooperativa. Creu que l’ interès de la gestió de l’aigua
no ha d’estar en els diners sinó en les persones.
El primer col·lectiu homenatjat en aquesta edició
ha estat el Voluntariat Vicencià representat per
Francisco García-Duran, que a més, han rebut un
donatiu de 2.000 euros per part de la Comunitat
Minera. També ho han estat Amadeu Dalmases i
Jacint Subirachs, aquest últim a títol pòstum, pel
treball de dedicació i col·laboració a l’Arxiu Municipal. Dalmases ha agraït el reconeixement i la tasca
social que realitza la Minera.
I també Daniel Pujol que aquest passat estiu va
viatjar amb Joan Arévalo, Miquel Egea i l’alcalde
d’Olesa, Salvador Prat, a la província de Buenos
Aires per establir contactes entre la cooperativa
olesana i altres cooperatives i gestores d’aquestes
característiques. Una experiència molt ben valorada per totes les parts. Pujol espera que aquest pas
donat el passat agost es mantingui en el temps.
També va ser reconegut el soci d’Olesa Sardanista Antoni Fontanet rebent la medalla al mèrit
sardanista d’aquest 2013. Després dels actes de
celebració i homenatge, la Cobla Vila d’Olesa va
tornar a agafar el protagonisme per encarar el
final del concert. El Concert va finalitzar amb una
Sardana del Mestre: Joan Segura, “50 anys junts”
molt celebrada per tots els assistents que omplien
la sala de gom a gom.
8 de Desembre de 2013

Bo n e s f e s t e s d e N a d a l
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA INFORMATIVA
Ordre del dia:

DIA 4 DE GENER A LES 17,30 hores

Primer.- Benvinguda del President
Segon.- Objectius de la remodelació dels Estatuts.
Tercer.- Lectura del Text Refós que es presentarà a aprovació, si s’escau, a l’Assemblea Extraordinària 01/02/2014.
Quart.- Precs i preguntes. Esmenes a presentar per ser incloses en el Text presentat, si s’escau.

Per la Comunitat Minera Olesana, com a Societat Cooperativa, els Estatuts Socials són una
eina molt important i valuosa, per tant l’hem de
tenir al dia, ajustada a Llei i ha de comptar amb
el màxim consens possible dels socis i sòcies, a
l’hora de proposar canvis i modificacions.
Els ESTATUTS recullen tots els Drets i Deures

dels membres de la SOCIETAT.
Hem de fer la màxima divulgació d’aquest Text
Refós, és per això que, el dissabte dia 4 de gener
de 2014 es Convoca una Assemblea Informativa a les 17,30 hores a la Seu Social C/Alfons
Sala núm. 42, per fer una lectura de tots aquells
articles que s’han adaptat i modificat, perquè

tots els socis i sòcies hi aportin els suggeriments
o esmenes que creguin convenients. Els Estatuts
han de comptar amb la màxima divulgació,
coneixement i consens.
Joan Arévalo i Vilà
President

El Text Refós està disponible a les oficines i al Web de CMO www.cmineraolesana.cat
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Va passar
Ruta de l’oli

El nucli antic d’Olesa explicat per l’historiador olesà Xavier Rota, el Molí de
l’Oli en ple funcionament amb el procés explicat pels pagesos d’Olesa, una
visita a la vinya de la família Gibert per
conèixer l’origen del nostre oli i per
tastar-lo, una visita guiada al teatre de
La Passió i una mostra gastronòmica
al Mercat Municipal a càrrec de diferents restauradors d’Olesa. D’aquesta
manera ha transcorregut un matí que
ha esdevingut especial per la cultura i
la gastronomia olesana.
I és que l’Ajuntament d’Olesa i el Consorci de Turisme del Baix Llobregat
han organitzat, el passat 3 de desembre, el què s’ha anomenat “La Ruta de
l’Oli”, una visita a Olesa d’una trentena
de representants de mitjans de comunicació (bloggers, portals d’Internet
especialitzats en gastronomia i turisme i agències). Al capdavant de la
delegació, la consellera del Consorci
de Turisme del Baix Llobregat, Maria

Un tram de la Ruta de l'Oli

Miranda, i l’alcalde d’Olesa, Salvador
Prat.
Ha estat precisament una jornada
programada conjuntament per ambdues institucions amb la voluntat de
potenciar i fomentar el producte autòcton de la comarca, en aquest cas
d’Olesa. Precisament, la consellera ha
destacat que trobades com les d’avui
“serveixen per destacar les moltes
potencialitats turístiques que tenen
els municipis del Baix Llobregat, en
aquest cas Olesa de Montserrat”.
Aquesta és, precisament, una de les
fites de l’alcalde olesà, que considera que “Olesa té un gran potencial
cultural, gastronòmic i paisatgístic
que cal potenciar i ensenyar”. Un potencial que l’oli, a nivell gastronòmic,
“n’és el seu màxim exponent, però
no l’únic”.
Amb aquesta jornada, es començava
a fer camí cap a la projecció externa
d’Olesa; és feina de la mà del Consell
Comarcal, encarregat precisament de

Foto: CTBL

Debat en un nou espai

promocionar els productes autòctons
dels municipis del Baix Llobregat.
La jornada ha començat a les 9 del
matí amb la trobada dels assistents
al porxo de Santa Oliva, on han estat
rebuts per l’alcalde olesà. Des d’aquí,
s’ha fet una breu visita guiada pel nucli
antic, que ha anat a càrrec de l’historiador local i membre de l’Arrel Acció
Cultural, Xavier Rota, que ha conduït
els assistents fins al Molí de l’Oli. Allà,
els membres de la Fundació Agrícola
Olesana han pres el relleu a Xavier
Rota i han apropat els assistents al
procés d’elaboració de l’oli d’Olesa.
Des d’allà, els assistents a la jornada
s’han desplaçat fins a una vinya olesana, on han fet una degustació de
l’oli d’Olesa però també dels embotits,
del pa i de la cervesa artesana que es
fan al municipi. El recorregut, evidentment, ha passat també per La Passió,
on s’ha fet una visita guiada al teatre
i s’ha tastat la “coca de La Passió”. La

Foto: AOM

jornada va acabar al Mercat Municipal
amb un tast de plats elaborats per
diferents restaurants olesans amb oli
d’Olesa i productes de casa.
Tots els assistents han valorat molt
positivament la trobada, tant les entitats i restauradors locals, que aposten
perquè es tornin a repetir trobades
semblants, com els mitjans, que
sobretot han destacat la descoberta
que ha suposat la varietat autòctona
olivera palomar i el característic procés de recollida i premsat de l’oli, i
elaboració de l’oli.

Procés constituent

El passat dissabte 16 de novembre es
va realitzar la jornada de presentació
del Procés constituent a Olesa. Aquest
acte, que es va repetir fins a un total
de 74 ciutats més de Catalunya, va
servir per donar a conèixer a la població el treball que ha dut a terme
l’assemblea constituïda a Olesa des
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Va passar (cont.)
de principis de juliol.
Una cinquantena de persones van
assistir a la Casa de Cultura amb la
intenció de conèixer una mica més a
fons què és el Procés constituent, com
s’organitza, quines propostes d’acció
local pretén dur a terme l’assemblea i,
per suposat, explicar als assistents de
què tracta la campanya de Construïm
la República Catalana del 99%.
L’acte es va iniciar amb la presentació
del Procés constituent i es va explicar
als assistents la necessitat de construir un projecte de ruptura dins del
marc polític actual amb la finalitat de
crear una nova Constitució més justa,
igualitària, social, ambiental i amb la
participació de tots els ciutadans.
A l’assemblea es va parlar de la necessitat d’una alta participació ciutadana,
ja que és fonamental per a la ruptura
jurídica amb l’ordre constitucional
actual, és a dir, realitzar un procés
destituent o, com molt bé ha dit la
Teresa Forcades en diverses de les
seves intervencions: “Farem la revolució i després la tornarem a fer”, ja
que un cop feta la revolta pacífica de
ruptura amb el poder actual, caldrà
mantenir-se ferms alhora de realitzar
el nou país, el qual ha d’abastar totes
aquelles esperances perdudes, lluites
socials i drets humans que l’anterior
poder ens havia privat.
L’assemblea del Procés constituent a
Olesa de Montserrat va explicar als
ciutadans diverses propostes d’acció
de caire municipal en diferents àmbits
socials, els quals són necessaris. A

Els "joves" del 53

nivell ambiental, per exemple, generar horts ecològics urbans en espais
buits i desaprofitats, promocionar el
conreu de l’olivera i fomentar l’agricultura ecològica de l’espècie olesana,
recuperar les mines d’aigua i les fonts
de la muntanya. Quant a polítiques
d’educació a nivell local, l’assemblea
creu que hi ha una manca de coneixement sobre la cultura i les tradicions
olesanes, com també una falta de coneixença dels paisatges i llocs emblemàtics de la zona. És per això que es
va proposar que l’educació ha de ser
una eina que serveixi de transmissió
de valors locals mitjançant la història, la geografia i tants altres aspectes que fonamenten el coneixement
de les persones. Altres propostes que
es varen dir als assistents van ser la
contractació del subministrament
elèctric a una cooperativa d’energies
renovables i promoure la generació
d’energia local, convertir la deixalleria en un centre de transformació
de materials per a la producció de
productes útils i reciclats, recuperar
el control de la recollida de residus i
de la neteja urbana i crear un circuit
urbà segur que enllaci escoles i punts
claus del municipi per a la circulació
en bicicleta.
Durant l’acte, es van anar generant
diferents debats al voltant de totes les
propostes explicades pels assemblearis del Procés constituent, que van
enriquir i van fer partícips de l’acte a
tots els assistents.
L’assemblea es reuneix cada dimecres

Foto: RR

Emotiu concert de Els Pets

a les 19 hores, al Casal Independentista i Popular d’Olesa i conviden a
tothom a assistir-hi.

Recollida

La campanya “Sí importa qui ets” que
ja porta un any a Olesa, ha recollit
453 quilos durant el cap de setmana
del 22 i 23 de novembre passat, feina
voluntària als supermercats locals del
poble.
Des que van començar al novembre
del 2012, aquest grup de voluntaris olesans han recollit un total de
18.787,4 quilos, que han servit per
donar suport al lliurament d’aliments a
470 famílies (més de 1.500 persones)
coordinat pel Voluntariat Vicencià i els
Serveis Socials de l’Ajuntament.

Nascuts al 53

El passat 10 de novembre es va celebrar la festa d’aquells que aquest any
han complert 60 anys. Hi van participar 64 persones, entre els nascuts
el 1953 i parelles. A les 12 hores, es
va celebrar una missa a la parròquia
Santa Maria, en record a aquells que
ja no són entre nosaltres on també
van assistir els seus familiars.
Després hi va haver un dinar al Cafè
del Centre amb pastís d’aniversari per
postres. La festa va seguir amb sorteig de regals, obsequis de diversos
comerços d’Olesa i es va acabar amb
música i ball.

Foto: Respiradosseny

Els Pets a Olesa

Davant un públic entregat, Els Pets
van demostrar a l’escenari de La Passió d’Olesa per què, després de 28
anys als escenaris, continuen sent uns
dels grans del panorama musical català. Unes 400 persones van vibrar i es
van emocionar amb el repertori triat
pel conjunt de Constantí, amb molts
dels temes dels seu darrer treball,
L’àrea petita, però també repassant
alguns dels seus grans èxits recents
i passats. De fet, com esperava el
públic, Els Pets van cloure el concert
amb públic dempeus cantant el seu
hit “Bon dia”.
Els Pets van obrir la seva actuació damunt l’imponent escenari de La Passió
d’Olesa amb un dels temes del seu nou
disc, Ja no ploro. A partir d’aquí, van
alternar temes nous i alguns dels seus
darrers tres discos com ara “Un tall de
síndria”, “Calaixos que no obriré”, “La
vida és bonica”, “S’ha acabat” i com
no, “Bombolles”, el single del nou disc.
Tot plegat en un espectacle proper al
públic, gràcies al bon fer del líder de
la formació Lluís Gavaldà no només
posant veu a les cançons, sinó també
com a mestre de cerimònies. Gavaldà
va demostrar que és gran damunt l’escenari i senzill a les distàncies curtes,
amb gestos de complicitat amb el públic, al qual es va acostar, baixant de
l’escenari, en més d’un moment.
Un dels moments més màgics va ser
quan Gavaldà va fer pujar a l’escenari
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els nens i nenes presents al concert,
amb els quals, fent rotllana i asseguts
a terra, va interpretar en un to intimista un dels temes del nou disc de
la formació, “Me’n vaig”.

socials. El documental és probable que
es projecti a d’altres ciutats d’arreu de
Catalunya així com en algun cinema
de Barcelona.

Dret a decidir

Una imatge “esqüeta, concisa i contundent”, en blanc i negre i amb el
bust de crist com a protagonista, un
ecce homo amb una corona d’espines
d’on ragen gotes de sang, que ben
bé esdevenen llàgrimes”. Aquesta és
l’essència del cartell de la temporada
2014 de La Passió d’Olesa, obra del
reconegut artista Perico Pastor, que
el va presentar en societat en un acte
al qual hi van assistir una cinquantena
de persones.
Com és habitual, setmanes abans de
les festes de Nadal, La Passió desvetlla
una de les incògnites de la temporada:
com serà el cartell que representarà
el drama sacre durant les setmanes
de representació. L’autor ja s’havia
anunciat, però faltava descobrir què
hauria triat l’artista com a elements
per conformar la seva obra.
L’artista Perico Pastor va assegurar
estar “encantat” d’haver pogut collaborar amb una entitat com La Passió.
Pastor va explicar que ha il·lustrat la
Bíblia en tres ocasions, feina que li va
comportar haver-la de llegir, i aquest
fet, juntament amb la seva infància
nacional-catòlica, va dir, han fet que
conegui molt bé la història de La Passió. El que ha intentat és defugir de
buscar il·lustracions antigues o clàssiques, i apostar per una imatge senzilla, “concisa i contundent”. A més,
l’ha volgut fer en blanc i negre, en
contrapartida al cartell de l’any passat, d’Albert Gonzalo, “tot un mestre
del color i amic personal”.

Amb un aplaudiment de més de 2
minuts i crits d’independència va finalitzar la projecció del documental
“Preparats per decidir”, el passat
16 de novembre a La Passió. L’acte,
que va comptar amb la presència del
Conseller de la Presidència, Francesc
Homs, i de Marta Rovira, Secretària
General d’Esquerra Republicana de
Catalunya, va tenir un denominador
comú: carregar de raons el dret dels
catalans de poder decidir lliurement
el seu futur com a poble. De fet, les
intervencions d’Homs i Rovira, a banda de destacar la feina dels tres joves
que han elaborat el documental, va ser
la força que està agafant la societat
civil per poder celebrar una consulta
d’autodeterminació.
L’ideòleg principal que va fer un viatge als Estats Units per transmetre les
ganes del poble de Catalunya de poder
realitzar una consulta o referèndum
per la independència va ser l’olesà
Jordi Cases. Ell va ser l’encarregat
d’explicar als assistents com va sorgir
la idea, que va qualificar de “bogeria” i
com, finalment, va acabar convertintse en una realitat. Mentre Neus Munté,
periodista i encarregada de realitzar
les entrevistes a tots els participants
del documental, va donar-nos una idea
de com s’havien realitzat els contactes
per fer les entrevistes. Tot i que algunes ja les duien lligades des de casa,
com era el cas de Jordi Graupera o els
corresponsals de RAC1 o Catalunya
Ràdio, d’altres es van contactar des
dels Estats Units gràcies a les xarxes

Cartell passionari

08640
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Esport olesà
Patinatge artístic

Durant la primera setmana del passat mes de novembre es va celebrar
a Taipei, Xina, el Mundial de Patinatge
Artístic en el qual van competir, entre
altres patinadors catalans, la nostra
entrenadora Isabel Repullo (del grup
iniciació A, Certificat I Categories) en
la categoria sènior, i va aconseguir una
5a posició a la combinada (lliure més
figures obligatòries) i la 6a posició en
lliure. En aquest mundial, el cardoní
Pere Marsinyach s’ha penjat l’or en
la modalitat combinada, mentre que
Núria Gas de l’Aldea ha obtingut la 5ª
plaça, ambdós a la categoria júnior;
per altra banda, el CPA Olot es va proclamar campió del món de la modalitat
de xou gran.
A més, el passat 29 de novembre, el
CPA Olesa va celebrar la seva assemblea ordinària general de socis, en la
qual, entre altres importants informacions, es va presentar el nou xandall
del club i es va fer un repàs de les activitats realitzades durant el 2013. En
destaquen el Campionat d’Interclubs,
les dues primeres fases del qual es van

Les patinadores diplomades

celebrar a Olesa, en què van participar 18 patinadores olesanes, 15 de les
quals es van classificar a les semifinals i 7 a les finals de la Territorial de
Barcelona. Finalment, vam aconseguir
entre altres una primera posició en figures obligatòries d’iniciació A. També
es va comentar que el club ha presentat a proves per passar de nivell a 48
patinadors en diferents convocatòries
(de la federació). El passat 1 de desembre s’hi van presentar les últimes
6 patinadores del 2013, i totes van
assolir, com a mínim, el nivell superior. Dues patinadores han aconseguit
el Certificat d’aptitud aquest any i el
proper 15 de desembre, Laura Asensio
i Júlia Puertas participaran al Campionat de Debutants a la categoria cadet
B, que se celebrarà a Santa Perpètua
de Mogoda. Per acabar, s’ha explicat
que el club ha participat en diferents
trofeus organitzats per diferents
clubs d’altres poblacions, com Parets
del Vallès, L’Ametlla, Molins de Rei,
Sant Andreu de la Barca, Vilafranca i
Sevilla, i sempre s’ha aconseguit ser
a les primeres posicions.

Els tiradors olesans

La junta vol felicitar a tots els patinadors i patinadores del club i els
entrenadors i auxiliars per tota la feina
feta durant el 2013, i els encoratja a
continuar treballant per aconseguir
encara més èxits el 2014!
CPA Olesa

TAO

Els arquers del Tir Arc Olesa mostren el seu nivell a Terrassa a la 2a
jornada de Lliga Catalana en Sala. A
les dues jornades, van participar un
total de 171 arquers (20 d’Olesa). Cal
destacar, en cadet, Carlos Alcàzar, qui
supera la marca parsonal i suma 511
punts; el mateix fa Nil Saumell (531) i
Ingrid Aguilar (476) en aleví, i Roc Rubio (244) en benjamí. Un altre destacat en arc compost és Aitor Martínez,

Foto: CPA

Foto: TAO

amb 538 punts. El sènior Basili Garcia
treu la marca brillant de 576 punts a
les sèries 289/287 en arc compost.
A la tercera jornada de Lliga Catalana,
que s’ha celebrat a Cambrils i Figueres, dels 17 arquers del Tir Arc Olesa,
desplaçats en les dues línies de tir diferents, Adriana Pla, Carlos Alcàzar,
Nil Saumell, Ingrid Aguilar, Maria Cabeza, Daniel Pascual i Roc Rubio van
aconseguir les millors marques de la
temporada.

Power

Javier Millan de l’Espai Fitness Power
Olesa ha aconseguit la quarta posició
al Mundial de París (categoria menys
de 62,5 kg), entre un total de 13 participants. Enhorabona!
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Guaita!

Foto: 08640

Tot i que no estem d'acord amb les pintades i els grafits
en espais públics, aquest, pel seu missatge , ens ha
agradat. Des d'aquí el nostre petit homenatge a aquest
gran home.
08640
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Empreses i serveis
Calendari 2014

Ja està disponible el Calendari 2014
a benefici de l’Associació pro discapacitats Santa Oliva, que cada any
produeix l’equip del periòdic 08640.
Aquesta és la novena edició del calendari, realitzat completament per
l’equip d’aquest periòdic i amb l’objectiu de recaptar fons per a l’Associació pro discapacitats Santa Oliva. El
tema d’enguany és “el nostre entorn”
i tornen a ser retratats els usuaris de
l’Associació en indrets diferents i emblemàtics del poble.
Des del periòdic 08640 volem agrair
la constant col·laboració de les empreses, botigues i entitats que donen
suport a la producció del Calendari i
a l’Associació Prodisminuïts.
El Calendari solidari té un preu de 5
euros i es pot aconseguir a la majoria
de botigues del poble. Recordeu que
amb la compra d’un calendari ajudes
a l’Associació.

La Passió (1850-2010)

El proper divendres 13 de desembre es
presentarà el llibre històric de La Passió La Passió d’Olesa pas a pas. 1850
- 2010, escrit per Elies Valldeperas i
Alfons Bayona, al teatre La Passió.

a un poble coster al comtat de Kent
al sud-est d’Anglaterra. Allà, els nois
i noies viuran amb famílies angleses,
assistiran a classes d’anglès i faran excursions per conèixer la zona. S’espera
que sigui una experiència inoblidable,
que millorin el seu nivell d’anglès i que
tornin amb moltes ganes de continuar
estudiant.

Nou disc

equip de quatre persones (i un vehicle de suport amb dos col·laboradors)
de cent quilòmetres en trenta-dues
hores com a màxim. Aquesta edició,
com l’anterior, fa el trajecte entre
Olot i Sant Feliu de Guíxols. La finalitat d’aquesta aventura és recollir fons
per finançar els diferents projectes
que Intermon-Oxfam té engegats
arreu del món. Per això, la condició
per participar-hi és reunir un mínim
de mil cinc-cents euros per equip, que
van íntegrament a l’ONG. Aquesta iniciativa ha animat a l’escola Daina, que
ha impulsat un equip que sortirà d’Olot
el 26 d’abril a fer la travessa. L’escola
portarà el dorsal 185 i, si voleu collaborar-hi, us podeu adreçar a http:
//trailwalker.oxfamintermon.org/;
per a més informació, també podeu
consultar el web de la cooperativa
www.daina-isard.cat

Nova teràpia

S’ofereix teràpia psicològica i corporal
a qualsevol persona que vulgui apropar-se al camí del creixement personal. Teràpies per a nens, adolescents
i adults, es té en compte la necessitat
de la persona i la capacitat personal
que es vulgui desenvolupar. Es treballa
des de la línea psicològica humanista i
des de la vessant artística, ja sigui des
del teatre, la dansa o les arts plàstiques en general com a eines d’introspecció i treball personal. La primera
sessió és gratuïta i el preu per sessió
és de 20 euros. Per obtenir més informació, adreceu-vos a passeig del
Progrés, 21, tel.: 93 778 1951.
Els autors, col·laboradors de La Passió,
van guanyar el premi de recerca Vila
d’Olesa l’any 2011 amb aquest llibre,
que fa un recorregut dels moments
històrics de l’entitat a través dels seus
textos i les seves imatges.
Aquest recorregut emocional i vivencial comptarà amb 2.000 fotografies,
el repartiment actoral de cada any,
curiositats, anècdotes i incidències diverses, tot organitzat en 10 capítols i
més de 500 pàgines.

Resistiré...

L’escola Daina-Isard participa a la Trailwalker d’Intermon-Oxfam, una cursa
de resistència que organitza, des de
fa tres anys, la ONG Intermon-Oxfam.
Consisteix a fer un recorregut, un

Campaña

Finques Dòmina organiza una campaña navideña para los niños. Se trata
de que los pequeños artistas realicen
dibujos en unas láminas que se entregan en las oficinas de la inmobiliaria
y, al acabarlos, los dejen allí, donde
quedarán colgados en un árbol que
hará de expositor de todos los dibujos.
Luego se hará el Caga Tió y se les regalará un detalle a los participantes.
La dirección es Anselm Clavé, 80 y el
horario es de lunes a viernes de 11:30
a 12:30 horas y de 18 a 20 horas.

The English week

Els alumnes de secundària de les
Escolàpies estan emocionats preparant la English week; enguany, aniran

El passat 25 de novembre es va fer
el llançament digital de La Dama de
Metrópolis, el primer treball musical
de Sentinel (Daniel Pérez Puig), compositor i guitarrista olesà. De caire
instrumental, el disc es composa de
10 temes influenciats pel millor del
rock simfònic i de les bandes sonores Mike Oldfield, Yes, Alan Parsons,
Vangelis, Pink Floyd, Ennio Morricone,
etcètera.
Es pot escoltar digitalment a través de
les plataformes Spotify, iTunes i Google Play entre d’altres i el dia 25 de
desembre es podrà adquirir en format
CD. Per obtenir més informació, connecteu-vos a la pàgina de Facebook:
www.facebook.com/ladamademetro
polis.sentinel

Cursets d’esquí

El CMRO organitza, com cada any, el
seu curset d’esquí, enguany la 34a
edició, amb 22 participants fins ara,
en tres nivells, des de principiants fins
al nivell més alt. Les dates del curset
són els dies 2, 9, 16 i 23 de febrer i
van amb un autocar que surt a les
5.30 hores del matí de la Plaça de l’Oli.
L’últim dia, el CMRO organitza un dinar al self-service de l’estació d’esquí.
Per a més informació i inscripcions, el
CMRO estarà obert, a partir del 15 de
desembre, els dimarts i dijous de 20
a 21.30 hores.

Sagalito 1898

La tradicional parada del Mercat, Sagalito1898 rep el reconeixement de la
tasca feta a favor de la promoció de
l’ús del català en el comerç, amb el
diploma a la millor iniciativa lingüística
dins la categoria d’establiments. El jurat va reconèixer el treball de Sagalito
1898 per l’etiquetatge de productes
en català i la presència en català a
Internet. La Confederació de Comerç
de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, va lliurar el X
Premi a la millor iniciativa lingüística
comercial Memorial Mercè Canal, i va
atorgar a Sagalito 1898 el diploma,

dins els actes que es van desenvolupar en la VIII Convenció del Comerç
de Catalunya. Enhorabona pel Marc i
el seu equip!

Suma

El supermercat Suma s'acomiada
d'Olesa i des d'aquest espai vol agraïr
als seus clients, la confiança i el suport que els han donat durant més de
cinc anys.
I al gener, faran del 2 al 6, un 10% de
descompte i a partir del 7 de gener,
un 20% de descompte. Aprofiteu-ho,
a l'avinguda Francesc Macià, 33.

Funny Cakes

Desde el pasado día 15 noviembre, en
Funny Cakes podéis encontrar todos
los utensilios e ingredientes necesaris
para la pastelería creativa. O realizar
encargos de pasteles personalizados,
galletas, recordatorios para bodas,
o celebrar cumpleaños e incluso realizar talleres con las nuevas técnicas
de repostería... Cada día elaboran
cupe cakes de diferentes sabores.
Para más información, visitalos en
c/Anselm Clavé 152, tel: 656 583 523
ó 93 182 73 87.

El Llac

La perruqueria LLac informa que els
dilluns 23 i 30 de desembre tindran
obert. Estan al carrer Lluís Puigjaner,
81, 1º 2ª, tel: 93 778 41 38.

Tractaments infantils

Quines teràpies per a infants i nadons s’apliquen a ITH? Homeopatia,
osteopatia i fisioteràpia respiratòria
infantil. Quins problemes infantils es
poden tractar amb aquestes teràpies?
Nadons amb còlics del lactant, regurgitació, vòmits, gasos, restrenyiment,
diarrea; infants i nadons afectats per
trastorns del somni i nerviosisme,
amb trastorns musculars (contractures musculars i torticoli), infants
amb lesions de lligaments (esquinços
i distensions), amb bloquejos vertebrals, infants i nadons amb escoliosis
o torticoli congènita, nadons amb deformacions cranials, plagiocefàlias,
braquicefàlias, escafocefàlias i altres
deformacions.
També prevenció de grips, refredats,
otitis, al·lèrgies i altres infeccions, per
poder evitar, en la mesura del possible, els antibiòtics, enfortiment del
desenvolupament del sistema immunitari, pneumònia, asma, afectacions
respiratòries de les vies altes (rinitis,
sinusitis, bronquitis, bronquiectasies,
bronquiolitis, fibrosis quística, atelecsia).
El plantejament de l’equip d’ITH és
el de potenciar la pròpia capacitat de
sanament en el nadó, seguint uns protocols senzills i eficaços, gens invasius,
que resulten especialment idonis per a
infants i nadons, i que són la base dels
nostres serveis infantils. Contacta’ns
sense compromís: Plaça Catalunya,
24, 1r 3a, tel: 633 820 119.
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Classificats
Treball

Señora española se ofrece para
realizar tareas de limpieza, de
canguro, de ayuda al mayor y lo
que sea. Necesito trabajar, aporto referencias, dispongo de vehículo para poder desplazarme y
también puedo realizar tareas de
Senyora amb títol d’Auxiliar en dependienta. Tengo experiencia.
Geriatria s’ofereix per cuidar Tel.: 686 715 552 (Maika).
gent gran. Hores a convenir.
Senyora seriosa i responsable
Tel.: 93 778 6591 (Núria).
s’ofereix per fer de cangur i per
Professora especialista en anglès cuidar persones grans. Hores
ofereix classes de reforç escolar a convenir. Tel.: 655 849 132
a estudiants de primària i ESO. (Núria).
També ofereix classes d’anglès
per a totes les edats i nivells. Acabes d’obrir una botiga i no
acabes d’atraure prous clients?
Tel.: 662 173 377.
El teu bar necessita més ambient? No surten els comptes de la
Clases de inglés para todas las
edades y niveles. Clases personales, garantizadas y económicas. ¡No pierda tiempo! Tel.:
672 077 409.

teva oficina o taller? La publicitat
és la solució, i jo puc ajudar-te.
M’ofereixo per dissenyar campanyes publicitàries: cartells,
anuncis, tríptics, pàgines web,
xarxes socials i altres suports.
Preu molt assequible. Contacteu
al tel.: 678 966 214.
Limpiezas Sierra: cristales, persianas, rótulos, viviendas, oficinas, comunidades, párquines.
¡Precios ajustados!. Tel.: 669
142 382; a/e: limpiezassierra@
gmail.com
Llicenciada en Filologia catalana s’ofereix per fer classes tant
de reforç escolar de llengües a
alumnes de primària i secun-

dària, com de llengua catalana a adults. Tel.: 618 593 373
(Emma).
Universitària s’ofereix per fer de
cangur a nens i nenes tant entre
setmana com en festius. Preu a
convenir. Tel.: 654 707 318.

Immobiliària

Es traspassa bar en ple rendiment, molt ben situat, zona
escolar. Interessats, truqueu al
tel.: 609 685 939.

Els anuncis d’aquesta secció són
gratuïts, només ens has d’enviar
Automotor
un text no superior a 15 paraules
Es lloga pàrking per a cotxe da- a periodic08640@hotmail.com,
vant de Correos. Preu econòmic: periodic08640gmail.com, o al
48 euros. Tel.: 652 579 130.
tel. 635 810 173. El periòdic no
es fa responsable de possibles
Es ven plaça de pàrking al car- canvis de preus o modificacions
rer Benet i Margarit (La Central). de les ofertes. Els anuncis roPreu: 9.600 € (negociables). mandran publicats un mes i si es
Tel.: 673 859 199.
volen repetir, s’ha d’enviar una
sol·licitud.
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Per molts anys !
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Aina Sans Calvo (9), Aleix Armengol (4), Alfons Ferrer Bigorra (56), Amanda Moreno Gómez (19), Amparo Navarro, Andrea Mendiola López (20), Ariadna Guarro
Vizcaíno (14), Ariadna Soler Gasto (17), Blanca Povill Ubach (82), Carles Matas
(87), Carles Vergara Pujol (84), Carlos Gigena Dosil (76), Clara Alcón Franch (25),
Claudio Maldonado Fernández (50), Cristina Montserrat López, Daniel Fernández
Bagán, David Chicón Gómez (19), David García Miranda (10), David Sánchez Lozano (24), Dèlia Vilà Fillola (63), Domènec Paloma Sancho (50), Elisabeth Vidal
Folch (33), Elvira Cassi (56), Elvira Zuñeda (21), Emma Pérez López (9), Eric Rute
Lindo (9), Esteve Valldeperas Batalla, Eva Pérez Artero (38), Fara Vizcaíno Caballero (47), Feliçitat Barberán Periz (90), Felipa Hernández Zabay (99), Florentina
Buch “Tinita”, Francisca Archs (72), Francisca Esteban Gonzàlez (56), Francisco
Lozano (64), Francisco Ruiz Aguilera (67), Gerard Grivé (29), Gloria Coello Arce
(19), Jana Rute Lindo (4), Jesús Prieto (30), Joana Ramos Pérez (55), Joan Vilà
Jovè (73), Jordi Cunt Amores (7), José Angel Membrado Hernández (15), Josefina
Sánchez Zamora (64), Josep Bel Prades (37), Josep Bernadó Cardús (59), Josep
Camats Paloma (68), Josep Gil Díaz (81), Josué Casado (24), Juan Antonio Chicón
Montoya (39), Juan Olivares (56), Juliana Gigena Boulocq (7), Laura Espejo Gil
(9), Laura Lázaro Prat (14), Lidia Carmona (33), Lidia Torres Bosch (84), Lourdes
Matas (52), Lucía Cáliz Gea (9), Lucía Cordón Martín (9), Manel Díaz Sicilia (34),
Manolo Huerta Villegas, Mari Carmen Almoguera López (42), Mari Carmen Párraga
Romero (18), Mari Carmen Noguera López (42), Maria Assumpció Matas Cascante,
Maria Dolores Artero Montoliu, “La Lola de los pollos” (60), Maria Montserrat Gil
Jorda (44), María Teresa Matas Valls, Maria Tobella, María Victoria Cazador Fort
(83), Marina Guillamón Pérez (18), Martí Cunt Amores (12), Mercè Fàbregas March
(88), Mercè Guillamón Busquets (66), Mercè Viñas Durán (92), Miriam Gómez (39),
Montse Chicón Montoya (32), Montse Peña Calvet (35), Montserrat Cadierno Acevedo (19), Montserrat Costa Guevara (40), Montserrat Durán Ubach (55), Natàlia
Caballé (71), Neus Solsona Jou (25), Noemí Guzmán Serrano (22), Núria Canalda
Artola (17), Núria Jou Vergara (21), Oscar Gracia Campos (10), Paqui Tapia (37),
Paula Lozano López (10), Pilar Bañales Moreno (48), Raúl Montes Escacena (35),
Robert Carles Quirantes Esteban (25), Roberto Gracia Gutiérrez (35), Roberto
Jesús Prieto, Rosalía Matas Pons (68), Rosario Sevillano (60), Roser Simon Bosch,
Roser Taravilla Pardo (48), Ruth Lozano (38), Ruth Prat (39), Sabino Tejero Martín
(52), Salvador Torres Pérez (81), Susana Nieto (37), Teresa González Granel (46),
Tona Cerveira Ribot (42), Vanesa Cintas (34).

Gener

Adrià Albalá Gutiérrez (27), Agustín Collado (53), Alejo Bertoluzza (11), Alfonso
Duro González (64), Alicia Fernández Torres (91), Ana Layún i Molina (41), Ana
María Matas Gotsens (83), Angel Bertoluzza (53), Angels González Cano (76),
Anna Armengou Segura (20), Anna Maria Matas, Antonio Encinas Lucas (87), Antonio Montes Escafena (47), Arantxa Solís Samper (28), Ariadna Villella Zamora
(21), Carles Matas Llesta (87), Carmen Menbrive Pérez (77), Claudio Ramos
Vázquez (68), Daniela Gaviria Sánchez (10), Diego Viano (40), Dolors Camps Dot
(56), Edgar Ayerbe Almoguera (11), Francisco Lozano González (82), Francisco
Cano Santiago (79), Francisco Mas Cano (92), Gemma Peña Calvet (34), Gerard
Martret Martínez (36), Gerva Rius Alavedra (86), Isabel Molina (76), Jacint Valls
Calsina (24), Joan Escolà Casanovas (54), Joan Rodríguez (16), Jordi Corominas
Ventura (58), Jordi Villella Zamora (23), Jorgelina Layún (34), José Fernández
Sánchez (77), Josep Lluís Amador Teruel (34), Judith Martínez Català (32), Laura
Barea López (30), Lauri Romero (42), Lorena Pérez López (18), Lorena Quesada
Carrique (28), Lourdes Quer Pujol (76), Mari Carme Riera Valls (46), Maria Alba
Altarriba Taravilla (24), Maria Bermúdez Ruiz (55), Maria Carreras Morales (82),
Maria Escrich Callado (81), Maria García Guevara (62), María Hurtado, Maria
Isabel Bañales Moreno (50), Maria Pino i Bernadas (33), Maria Rosa Carrique
Ramírez, Maria Rosa Pla, Marina Plà Morales (12), Marta Claudia Jabares Cassi
(35), Maurici Vergès Vidallet (86), Mercè González Montoya (76), Meritxell Solà
Rivera (38), Miguel Calvo Lorca (83), Miquel Grima Mora (26), Mireia Ferrer Mora
(18), Montse Cervilla Puga (64), Nerea Montes Cabello (11), Nil Ferreiro Moreno
(17), Nil Oleart Playà (21), Nora Antón (17), Norma “Chiche” Layún (71), Núria
Valls Calsina (31), Oscar Pérez Balcera (44), Oti López Ferrera (52), Paquita Ruiz
Ruiz (54), Paula Jornet Piñero (18), Pepita López Gómez (68), Petra Balcera Macarro (92), Pilar Castillon Prat (34), Pilar Marín Grau (83), Queralt Coll Puig (25),
Raquel Galobart (34), Raúl Almoguera López (38), Ricard Puyal Rius (17), Rosa
Maria Morales Caparrós (44), Rosario Pardo Mora (69), Santiago Viano i Esperanza
(10), Severino Párraga Sánchez (35), Silvia Porterias Torres (17), Sonia García
Rustarazo, Verónica Escrich Matas (41), Victòria Llimona Castells (86), Victoria
Parra Pedrero (33), Sonia García (37).

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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