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La festa s’escampa
per Olèrdola

La Festa Major de Moja dóna pas
a les de Can Trabal, Daltmar i Sant Pere

Es reclamen
solucions
a la
connexió
entre
la n340 i
la C15
Les famílies puntuen
les escoles bressol amb un 8’3

Es racionalitza la despesa en l’enllumenat públic

Les famílies puntuen amb un 8’3 les escoles bressol
escoles s’ha pogut
ser més resolutius”.

El servei que s’ofereix a les escoles
bressol d’Olèrdola ha estat valorat amb
un alt nivell de satisfacció per part de
les famílies usuàries. Seguint el model
d’enquesta que utilitza la Diputació per
a valorar les llars d’infants del conjunt de
la demarcació de Barcelona, els resultats a Olèrdola conclouen que aquest curs les famílies puntuen
el servei amb una nota mitjana de 8’3, superant lleugerament el
8’08 de l’any passat.
Xavier Serramià, regidor d’ensenyament, destaca que els
aspectes més ben valorats tenen a veure amb la tasca professional de les mestres. També és significatiu que gairebé s’arriba
al 100% de famílies que assenyalen que els seus fills estan
contents a les escoles. Aquests resultats arriben just quan ha
finalitzat el primer curs de funcionament del canvi de model
de gestió a les llars d’infants, que ha comportat que la gestió
quotidiana s’externalitzés tot mantenint la titularitat municipal .
Per Serramià, els resultats indiquen que els pares “no han notat
massa el canvi” i, per contra, “en la gestió quotidiana de les

Places vacants
D’altra banda,
l’Ajuntament informa que encara resten places vacants
a les llars d’infants
municipals pel proper curs 2013-14.
Durant el període de matriculació establert no s’ha cobert la totalitat de l’oferta i existeixen places de tots els nivells, sobretot
en l’aula de nadons. Aquesta aula, que acull a infants de menys
d’un any, està ubicada a l’escola bressol Gotims de Moja. Per a
p1 i p2 també hi ha la possibilitat d’acollir alguna sol·licitud més
a l’escola bressol “El Pàmpol” de Sant Pere Molanta.
Les persones que desitgin ampliar informació i tinguin interès
en matricular els seus infants a les escoles bressol d’Olèrdola,
poden trucar al telèfon de l’Ajuntament, el 93 890 35 02.

Es demanen solucions per l’enllaç que connecta
la n340 amb la C15
Un dels problemes més evidents de la xarxa viària de l’Alt
Penedès està localitzat en la rotonda que connecta la nacional
340 amb la c15, abans d’entrar a Vilafranca venint des del polígon de Sant Pere Molanta. En aquest punt les retencions són
freqüents, sobretot durant l’inici i la finalització de l’horari laboral.
Per evitar les cues, són forces els conductors que opten per vies
alternatives i utilitzen camins municipals. Això ha provocat que
en els darrers mesos es detectés un notable increment de trànsit
en vies com l’eix Rossend Montané a Olèrdola o la Carrerada,
en els municipis d’Avinyonet, Sant Cugat i La Granada. Aquesta
situació es pot veure encara més agreujada durant la verema,
quan el freqüent trànsit de tractors suposarà un increment de la
perillositat d’uns camins municipals que no estan pensats per
acollir un ús freqüent de vehicles com les carreteres convencionals. Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, ha anunciat que els alcaldes
d’aquests municipis han demanat solucions a la Direcció General de Carreteres per a resoldre aquest enllaç conflictiu entre la
n340 i la c15 i evitar així els problemes que se’n deriven.

Josep Tort fa notar
que els ajuntaments han
de fer front a qualsevol
responsabilitat sorgida
d’incidències en aquests
camins. L’alcalde subratlla que aquests camins
asfaltats estan pensats
pel trànsit veïnal, fer passejades a peu o en bici i
el pas de tractors, però
no pas per a l’ús intensiu
com a alternativa a una
carretera com la n340.
La Direcció General de Carreteres va anunciar que es faria
un segon carril per descongestionar aquest enllaç. Els alcaldes
d’aquests municipis han demanat una reunió amb el nou director general per saber les seves intencions.

L’aigua d’ATLL a Sant Miquel

Consells per estalviar

Es preveu que l’aigua provinent de la planta potabilitzadora d’Abrera arribarà en pocs dies a Sant Miquel. La Junta de
Govern Local de l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat un conveni
amb l’empresa Aigües Ter Llobregat(ATLL) que dóna llum verda al subministrament d’aigua d’aquesta xarxa al poble de Sant
Miquel. La mesura permetrà que Sant Miquel deixi de dependre del pou de Can Catantingues, que també aporta l’aigua a
Viladellops. Recordem que en els controls de l’aigua del pou,
l’estiu passat es van detectar nivells de nitrats lleugerament superiors al valor de referència. Amb l’Aiguia d’ATLL, la presència
de nitrats podrà reduir-se i motivar que no s’hagi de seguir cap
recomanació especial pel consum d’aigua.
En el cas de Viladellops, és necessari fer una estació de
bombament per a garantir l’arribada d’aigua d’ATLL a aquest
nucli. La inversió és una de les sol.licituds que l’Ajuntament ha
presentat al programa de subvencions del PUOSC, amb la voluntat que es pugui començar a fer dins d’aquest 2013.

Controlar les despeses domèstiques a través d’un pressupost o implicar a tota la família en un consum responsable,
han estat algunes de les recomanacions que dijous 27 de juny
s’oferien durant la xerrada “Economia domèstica”. Convocada
per l’Ajuntament d’Olèrdola, dins dels actes de la Setmana Europea de l’energia sostenible, la xerrada s’ha fet al Casal d’Avis
de Sant Pere Molanta i ha estat impartida per Rufino Manzano,
tècnic del Servei de Consum de la Diputació de Barcelona.
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Lledoners a la plaça Olèrdola i davant del consultori de Moja
Durant la primera setmana de juliol, l’Ajuntament d’Olèrdola
ha procedit a la plantació de lledoners en dos indrets de Moja: a
la plaça Olèrdola i davant del consultori mèdic. La majoria dels
exemplars, fins a 18, s’han plantat a la plaça Olèrdola, mentre
que els 2 restants s’han plantat davant del consultori.
Aquest arbres substitueixen els oms que es van arrencar
per les problemàtiques que ocasionaven les seves plagues i les
dificultats d’adaptació que presentaven.
En el cas de davant del consultori mèdic, l’actuació culmina la reordenació de la vorera d’aquest espai. Després
d’arrencar-se els oms que hi havia, es va sanejar el terreny i es
va posar una vorera nova, adequant els pendents i senyalitzant
places d’aparcament. Els treballs de plantació els ha realitzat
l’Ajuntament d’Olèrdola directament, a través de la brigada municipal, comptant amb el suport de treballadors de l’empresa
encarregada del manteniment dels espais verds del municipi.

Els lledoners substitueixen els oms arrencats

S’actualitza el Pla d’Actuació
Municipal per emergències
d’incendis forestals

Mesures de racionalització de la
despesa en l’enllumenat públic
L’Ajuntament d’Olèrdola ha començat
a posar en pràctica mesures d’estalvi
energètic que comporten reduir el nombre
de fanals que es mantenen encesos a la
via pública. Josep Tort, alcalde d’Olèrdola,
explicava que es busca estalviar consums
per beneficiar a tots els veïns amb mesures com la reducció aplicada en l’impost
de l’IBI, que aquest 2013 s’ha rebaixat un
4%. L’alcalde explicava que la mesura encara no és definitiva
en la seva aplicació final perquè resta pendent un estudi que
indiqui si s’està dins de la normativa que regula la lluminositat a
la via pública. Tort resumia que, com a criteri general, “s’apaga
un de cada dos fanals”.
Amb mesures com aquestes de racionalització es persegueix reduir la quantitat de la factura que l’Ajuntament
paga per subministraments i això reverteix en tothom perquè
s’aconsegueix no apujar impostos.
Tot i el criteri general, en nuclis del municipi com les urbanitzacions no es pot apagar un de cada dos fanals per la major
distància que hi ha entre els punts de llum.
Anteriorment l’Ajuntament ja va fer inversions per a introduir reductors que permeten adaptar la intensitat de la llum dels
fanals en funció de les necessitats. Josep Tort recordava que
inversions per procurar estalvis s’han aplicat també els darrers
anys al municipi en altres serveis com en el de subministrament
d’aigua, mirant de reparar fuites. L’alcalde recordava que les
tarifes de la llum pugen i,a més, cal afegir-hi l’increment que ha
suposat l’augment de l’IVA. Per això subratllava aquesta necessitat d’implementar mesures que comportin aquesta racionalització de la despesa per estalviar.

Dimecres 10 de
juliol, un tècnic especialista contractat per la Diputació
de Barcelona ha
coordinat una sessió dedicada a la revisió i actualització
del Pla d’Actuació
M u n i c i p a l ( PA M )
d’Olèrdola
per
emergències
d’incendis forestals.
La sessió va
comptar amb la
participació de treballadors de l’Ajuntament i de regidors que,
en cas d’activar-se el PAM, haurien de coordinar la seva tasca
per a gestionar una situació d’emergència al municipi per incendi forestal. Albert Martín, el tècnic que ha conduït la sessió, explicava que aquestes trobades s’aprofiten per actualitzar dades
i repassar el protocol d’actuació a fer des del municipi davant
l’emergència.
Són pocs els casos d’incendi forestal en els que cal activar
el PAM. La majoria d’incendis són controlats en poc temps i
és suficient amb l’actuació dels bombers. El Pla s’activaria en
supòsits excepcionals, com el de trobar-se davant d’ un incendi
que no es controla, comptar amb pocs efectius professionals
per la coincidència amb altres emergències o bé detectar l’inici
de foc en unes condicions meteorològiques de risc extrem.

“Som energia” es presenta a Olèrdola
La cooperativa “Som energia”, dedicada a la producció i consum d’energia verda, vol ser un
instrument al servei dels ciutadans que pressioni a favor del canvi de model energètic. Aquesta ha
estat una de les idees centrals que membres de la cooperativa transmetien divendres 12 de juliol
a Olèrdola, durant la xerrada que van oferir al Centre Cívic La Xarxa de Moja per a exposar què fa i
com funciona aquesta cooperativa. L’activitat la convocava l’Ajuntament d’Olèrdola i estava inclosa
dins dels actes de la Setmana de l’Energia. Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona, mentre
es feia la xerrada en una altra sala del Centre Cívic també es va poder oferir als infants un taller de
fabricació d’un escalfador amb materials reciclats.
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CIU MENTEIX UNA ALTRA VEGADA
Com ja ve sent habitual en la manera de
fer política de CIU-Olèrdola, tornen a llençar
acusacions falses sense cap fonament i sense ni tan sols contrastar la documentació corresponent de l’expedient que tenen a la seva
disposició.
Com a càrrecs electes, tenen la responsabilitat de no tergiversar les informacions i
documentar-se abans de deixar anar unes
acusacions tan greus. Sembla molt fàcil difamar amb el simple ànim de fer mal, sense ni
tan sols s’hagin pres la molèstia de preguntar
com havia funcionat tot l’expedient.
Aquesta és la manera de fer política de
CIU – Olèrdola que mai podrem compartir.
Us volem adjuntar la nota de premsa de
l’equip de govern que va fer arribar als diferents mitjans de la comarca on es constata
que l’actuació de l’Ajuntament ha estat del tot
correcte.
El Govern d’Olèrdola denuncia que el
grup municipal de CiU propaga falsedats “una
altra vegada”
L’equip de govern de l’Ajuntament
d’Olèrdola manifesta amb rotunditat que són
falses les acusacions llençades pel grup municipal de CiU sobre el procés d’adjudicació
del contracte de neteja viària.
L’Ajuntament mai ha imposat a
l’adjudicatària del contracte l’obligació de

subrogar el personal de l’empresa sortint.
Així de clar s’assenyala en una comunicació
adreçada a la Fundació Privada Mas Albornà,
signada per l’alcalde el passat 2 de juliol. En
aquesta mateixa comunicació també s’indica
que no es donen els supòsits que han de concorre per a que hi hagi subrogació de personal.
El govern municipal mostra la seva més
enèrgica repulsa a l’estil de fer política del
grup municipal de CiU. Com en altres ocasions, el grup de CiU es pronuncia en temes
d’interès municipal però sense haver consultat abans la informació que conté l’expedient
de l’adjudicació. Aquesta falta d’escrúpols
només busca erosionar amb mentides i a
qualsevol preu el govern municipal, sense tenir en compte el dany que poden ocasionar
les seves falsedats.
Davant la gravetat i la reiteració de les
mentides de CiU, l’equip de govern estudiarà
la possibilitat d’emprendre accions legals.
Després de molts dies de negociació per
la concessió de la zona esportiva de Daltmar
amb diferents associacions i empreses, a dia
d’avui, no s’ha pogut arribar a cap entesa.
Entre totes les parts s’han de buscar noves
formules per poder solucionar de la millor
manera possible aquesta situació. Tot això
complint amb les noves normatives vingudes
des de Madrid, sempre molt restrictives en el
dèficit zero dels serveis municipals.

També volem felicitar a les mestres de les
escoles bressol d’Olèrdola pel resultat de les
enquestes de satisfacció realitzades als pares
i mares, on mostra la bona feina feta.
I no volem acabar, sense felicitar als organitzadors dels actes que s’han dut a terme
durant aquest darrer mes, amb un gran èxit de
participació i organització. I desitjar una molt
bona festa major als veïns i veïnes de Daltmar,
Can Trabal i Sant Pere Molanta.

Benvolguts ciutadans i ciutadanes d’Olèrdola.
Fa uns dies vam publicar una nota de premsa
fent referència a la nefasta gestió de l’equip de
govern municipal en temes prou importants pel
nostre municipi i en concret al procés del concurs de neteja que es va posar en marxa fa un
temps a l’Ajuntament i que ha portat finalment
a un conflicte entre l’Ajuntament i Mas Albornà,
empresa guanyadora del concurs amb diferència que ha renunciat al mateix degut a que se’ls
imposava des de l’Ajuntament la incorporació
a la seva empresa de dos treballadors que
treballaven en la empresa que donava fins ara
el servei, un dels quals és fill d’un regidor de
l’equip de govern. És curiós que tots els ajuntaments de la comarca que tenen el servei de
neteja externalitzat el tinguin contractat a Mas
Albornà, empresa olerdolenca, a excepció del
d’Olèrdola. Tots coneixem la finalitat d’aquesta
Fundació i tots sabem que el seu objectiu
principal és donar feina a gent discapacitada
per evitar la seva exclusió social i part tant és
normal que les administracions locals tinguin
aquesta sensibilitat i contractin els seus serveis,
que no vol dir que aquests serveis no estiguin
a l’alçada dels que puguin donar altres empreses del sector. Què passa a Olèrdola? Per què
durant 10 anys de govern d’APO amb diferents
coalicions no ha contractat mai a Mas Albornà? Perquè era l’empresa de neteja que tenia
contractada l’Ajuntament quan governava CiU?
Perquè hi ha hagut interessos personals o familiars que durant aquests 10 anys ho han impedit? És ben trist que es governi d’aquesta manera, amb prepotència, amb finalitats lucratives,
sense cap tipus de transparència. Això només
té un nom: corrupció.
Un altre procés prou escandalós ha estat la posada en funcionament de la piscina de Daltmar.

Fa un temps l’equip de govern va fer un brindis
al sol en aquest procés, doncs bé, ara el farem
nosaltres per a denunciar la mala gestió que
està portant a terme i que directament afecta
a Daltmar però també a la resta del municipi. A
25 de juliol d’enguany la piscina de Daltmar no
està funcionant com caldria. Aquest servei es
va inaugurar fa tot just un any. La seva construcció va costar molts diners i el rendiment
ha sigut nul. L’afluència de públic l’any passat
va ser molt minsa degut a l’elevat preu que va
imposar l’equip de govern. Nosaltres vam estar
en contra d’aquests preus però com sempre no
ens van voler escoltar.
Aquest any l’Ajuntament va convocar concurs
públic per adjudicar el servei de la piscina, el
bar restaurant i les pistes i així ho va publicar
en data 22 de maig. Nosaltres ja vam dir que
materialment no havia temps i que es demanaven uns requisits que no es corresponien amb
l’actualitat econòmica del país. No ens vam
equivocar pas i el concurs es va declarar desert.
L’Ajuntament acorda iniciar el procediment
d’adjudicació directa de la concessió i de les
5 empreses convocades, l’ Associació Cultural
de Daltmar és la única que accepta les condicions (fiança de 12.000 euros, lloguer de 300
euros, contractació d’assegurança de responsabilitat civil, etc.). Arribat a aquest punt i quan
sembla que tots els problemes ja estan solucionats, la Junta de Govern Local envia en data 18
de juliol un escrit a l’Associació de Propietaris
de Daltmar, comunicant que l’Ajuntament adjudica provisionalment la concessió d’ús privatiu
de la zona esportiva de Daltmar, adjudicació
condicionada a que en el termini màxim de 5
dies aquesta entitat faci el pagament dels deutes reclamats a la Junta de Compensació de

Daltmar, entitat que el seu dia va interposar un
contenciós administratiu contra l’Ajuntament d’
Olèrdola.
Els deutes demanats son de 82.105,64€ (4
anys de llum) més el 5% d’interès per trobarse aquesta quantitat en via executiva, més
6.337,78 euros del consum de llum des de 1
de gener a 6 de juny. També demanen el canvi de nom del comptador que està a nom de
l’Ajuntament quan és l’Ajuntament el que deu
diners a Fecsa. Els deutes els fonamenten en
què l’Associació Cultural de Daltmar no existeix
i que l’Associació de Propietaris i la Junta de
Compensació tenen els mateixos estatuts i per
aquet motiu la reclamació que l’Ajuntament va
fer al seu dia del consum de la llum de la bomba
del pou del aigua la fa a les dues entitats.
El dia 21 de juliol a l’Assemblea de la Junta de
Compensació el president va dir: ‘ l’Ajuntament
ens està coaccionant, pressionant i que és
un xantatge el que està succeint. Sembla ser
que l’Ajuntament no ens vol. Daltmar ha pagat
l’aigua més cara que la resta del municipi. No
sabem perquè no gaudim de l’aigua del TerLlobregat. Per primera vegada la urbanització
ha tingut que pagar el desbrossat de l’àrea perimetral.’
Estem totalment d’acord amb aquestes declaracions i a més a més hi afegirem que l’equip
de govern d’APO durant aquests 10 anys de
govern mai ha considerat als veïns de Daltmar
i Can Trabal com a ciutadans d’Olèrdola, només els ha tingut en compte a l’hora de pagar
impostos. Aquest fet i d’altres que han succeït
durant aquests anys ho avalen.
Pronostiquem una tardor políticament calenta,
però ara toca vacances i des de CiU us desitgem que passeu unes bones vacances d’estiu i
unes molt bones Festes Majors.
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Més participació en la Festa Major de Moja

Ball del ram del pregoner amb la seva dona

Els Diables van fer ballar a l’alcalde el “Tort Style”

Francesc Pardo, bisbe de Girona, presidia la
missa diumenge

da. La Fira d’artesania va estar molt concorreguda i la missa
de diumenge va ser presidida per Francesc Pardo, bisbe de
Girona.

La Comissió de Festes de Moja ha ofert un balanç inicial
plenament satisfactori de la celebració de la Festa Major de
Moja, que diumenge 29 de juliol al vespre arribava a la seva
finalització després de sis dies d’actes. Els integrants de la
Comissió han subratllat d’aquest balanç positiu la participació
i l’èxit d’actes musicals com el concert de jazz amb Xavi Díaz
Quartet, el ball amb la Banda del Drac o el concert amb el grup
musical Trams.
En el pregó Jaume Milà va defensar els valors humanitaris
del voluntariat. Els Diables van oferir espectacle i foc a la
plaça de l’Església, deixant un dels moments memorables de
la Festa Major quan l’alcalde, Josep Tort, va posar-se a ballar
el “Tort Style” en una versió del conegut “Gangman Style”. En
la Timbarada hi prenien part fins a 15 grups i en la cercavila es
comptava amb la presència d’agrupacions convidades, com
els Diables petits de La Ràpita i els cavallets i gegants de Llei-

Els cavallets i els gegants Berta i l’Armat, de Lleida

EcoRacó - RENOVACIÓ D’ELECTRODOMÈSTICS
El 22,2% del consum energètic de les llars corresponen als electrodomèstics.
Si es substitueixen progressivament els electrodomèstics de línia blanca per d’altres amb etiqueta energètica A o superior
s’estalviaria un 45% del consum energètic.
Etiqueta energètica
Informa sobre el consum energètic de l’aparell. Es obligatori
des del 1992 als electrodomèstics de línia blanca (rentadores, assecadores, rentadores/assecadores combinades, rentavaixelles, aparells aire condicionat, refrigeradors i congeladors, forn elèctric i fonts de llum domèstiques) i estableix 7
nivells d’eficiència energètica, la lletra A pels més eficients i
la lletra G pels menys eficients. En els cas de frigorífics i congeladors s’han creat tres categories més que superen l’A, i
que s’indiquen com a A+, A++...

Ha d’exhibir-se obligatòriament a cada electrodomèstic en el
seu punt de venda.
Sabíeu que?
- Un frigorífic A+++ enfront a un frigorígic A suposa un estalvi
estimat de 670 euros (al llarg de la vida útil de l’aparell, uns
15 anys aproximadament).
- Amb l’energia que estalvies amb les rentadores més eficients podries veure 412 pel·lícules l’any (comparativa de
consum energètic entre la rentadora A+++ i una classe B).
- Rentant a mà la vaixella de 4 persones es consumeixen uns
80 litres d’aigua. Un rentavaixelles eficient pot fer-ho amb
només 6 litres (el consum mitjà d’un rentavaixelles estàndard
actualment es situa en 13 litres per cicle de rentat. Alguns
dels rentavaixelles més eficients consumeixen només 6 litres).
Font: ICAEN www.gencat.cat/icaen i http://www.
etiquetaenergetica.com/
Podeu consultar la pàgina web: http://www.olerdola.
cat/viure-a-olerdola/serveis/medi-natural-1/campanyes-ambientals-del-paes#electrodomèstics
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La Junta de Compensació de
Daltmar ratifica les gestions
del seu Consell Rector

Revetlles al Casal d’Avis de Moja
L’animació i el bon
ambient van ser dos dels
ingredients ben presents
en la celebració, dissabte
22 de juny al vespre, de
les revetlles de Sant Pere
i Sant Joan al Casal d’Avis
de Moja. Hi van participar
80 socis i es va comptar
amb música en viu.

Una àmplia majoria de l’assemblea de
la Junta de Compensació de Daltmar ha
ratificat les nombroses
gestions
realitzades
els darrers mesos pel
Consell Rector. L’ assemblea,
celebrada
diumenge 21 de juliol
al local Rossend Montané de Sant Miquel
d’Olèrdola, va aprovar
gairebé per unanimitat
tots els punts sotmesos
a la consideració dels
L’assembla comptava amb una àmplia
socis. Un dels més imparticipació
portants era aquesta
ratificació de les accions fetes des de la darrera assemblea,
celebrada el mes de desembre passat. Entre aquestes gestions s’inclou el vist-i-plau a presentar un contenciós administratiu contra la decisió de l’Ajuntament de reclamar a la Junta
el pagament del consum elèctric pel bombament de l’aigua del
pou de Daltmar. Durant l’assemblea va quedar clar que Ajuntament i Junta difereixen a l’hora d’ interpretar el contracte que
establia les condicions, fa 10 anys, de l’ús del pou.

La Festa de la plaça de
l’Ametller fa 25 anys
La 25a edició de la festa de la plaça de l’Ametller de Moja
vivia els seus actes divendres 12 i dissabte 13 de juliol. El programa s’iniciava divendres a la nit, amb un bingo a la fresca, per seguir dissabte a la tarda amb activitats d’animació
per als infants, amb jocs tradicionals com la trencada d’olles
i l’actuació del grup “Tres per res”. Els darrers actes van ser el
sopar veïnal i un ball.

Firamercat compta amb 100
paradistes
La 17a edició de
Firamercat ha acumulat prous ingredients positius com
per a poder-se oferir
un balanç global més
que satisfactori. La
fira d’artesania, antiguitats, brocanters
i articles de segona
mà, celebrada diumenge 30 de juny a
Sant Pere Molanta,
ha comptat amb 100
paradistes, una notable presència de
públic i una organització eficient a l’hora
de coordinar tots els
detalls.

Joan Maria Arenas presenta la
novel·la “L’Eco del temps”
Ciència-ficció
amb reflexions de
substància que parteixen del coneixement científic i de
l’entorn més proper.
Aquestes són algunes de les característiques de la novel·la
“L’Eco del temps”,
de Joan Maria Arenas, segons es va destacar dijous 18 de
juliol en l’acte de presentació del llibre, a la biblioteca Torres
i Bages de Vilafranca. “L’Eco del Temps” és la quarta novel·la
d’aquest veí de Sant Miquel d’Olèrdola, metge de professió i
prolífic autor de novel·les els darrers anys. Per a ell aquesta és
la seva primera incursió en el gènere de la ciència-ficció.

Sant Pere Molanta bullia d’activitat
per Firamercat

Casal d’Estiu amb canvis
Gairebé 80 infants de 3 a 12 anys iniciaven dilluns 1 de juliol
el Casal d’Estiu d’Olèrdola 2013. El Casal es dedicava al món
dels còmics i enguany presentava canvis en el model de gestió, recollint inquietuds plantejades per les famílies. Així, el Casal ha passat a ser organitzat directament pel Consell Esportiu,
amb la voluntat de mantenir els preus per setmana, malgrat
això ha significat suprimir el transport en autocar fins a la seu
del casal, que enguany era l’escola Rossend Montané de Sant

Pere. El Casal s’ha fet
durant quatre setmanes.
La participació se situava en els 60 inscrits en
la tercera setmana i va
baixar fins a la trentena
en la quarta i darrera setmana de Casal d’Estiu.
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Fi de curs de l’Aeròbic

Espectacle “Jo Mateixa”
del Rítmica

El Festival de Fi
de Curs del Club
Esportiu de Gimnàstica
Aeròbica
d’Olèrdola,
celebrat dissabte 29 de
juny al Local Nou
de Moja, recollia
tot un èxit artístic,
d’organització
i
d’assistència. El Local Nou de Moja es va omplir d’un públic
entusiasta que va poder gaudir de l’espectacle “L’Evolució”,
gràcies al treball de fins a 80 gimnastes. Tot un cant a la vida
que demostra la vitalitat d’un club que ha esdevingut referència de qualitat dins de la gimnàstica aeròbica a Catalunya.

El Club Rítmica
Olèrdola donava per
finalitzada aquest la
temporada, dissabte 22 de juny, amb
l’escenificació
de
l’espectacle “Jo Mateixa”. El Local Nou
de Moja presentava
una molt bona entrada d’un atent públic
que desitjava seguir aquest espectacle de música i dansa que
implicava a totes les gimnastes del club, amb la voluntat de mostrar l’acurada tasca que fan. En aquest cas oferint una coreografia
que expressava la necessitat de no abandonar els propis somnis.

El carrer Font-tallada guanya el
torneig de futbol sala

El torneig Jordi Milà
completa 22 edicions

Sota l’organització del
Grup de Joves de Sant
Pere Molanta, divendres
19 de juliol tenien lloc els
partits finals del torneig de
futbol sala de Sant Pere
Molanta-13a edició Memorial Jordi Petit-David
Raventós. El torneig el
disputaven 5 equips ben
especials. Com en els darrers anys, eren formacions integrades cadascuna per veïns
d’un mateix carrer. Enmig d’un ambient presidit per l’amistat i
la germanor, el campionat el va guanyar el carrer Font-tallada.
Des del Grup de Joves es recorda que el torneig té el sentit de
no oblidar a dos joves que van perdre la vida i formaven part
del grup.

Després dels partits
previs realitzats des de
dimarts 16 de juliol, dissabte dia 20 tenia lloc a
la pista poliesportiva de
Moja la jornada final de
la 22a edició del torneig
de futbol sala Jordi Milà.
El torneig es va celebrar
de nou sense cap incidència i enmig del clima de germanor que
caracteritza aquesta competició de caràcter solidari. A nivell
esportiu, el triomf va anar a parar per cinquè any consecutiu
a l’equip del Lokal. Un dels propòsit del torneig és el d’obtenir
fons per a la Fundació l’Espiga, de la qual és membre Milà. Tot
i que encara restava fer el tancament econòmic definitiu, des
de l’organització ja s’estimava que la donació a la Fundació
l’Espiga superarà els 400 euros.

Campus del Judo Olèrdola
Futbol platja a Sant Miquel

L’escola
Circell
de Moja ha estat seu
del Campus del Judo
Olèrdola, des de la
darrera setmana de
juny i durant el juliol.
En la primera setmana d’activitat van ser
25 els infants de 3 a
12 anys que hi van participar. La xifra es va incrementar fins a
superar la trentena en les següents setmanes. El campus s’ha
centrat en l’activitat esportiva, no només en el judo, i els infants
s’ho han passat molt bé, segons resumien els organitzadors.

Entre dissabte 13 i diumenge 14 de juliol el camp del Bosquet de Sant Miquel es convertia en escenari del “Penedès
Beach”, el primer campionat de futbol platja que es realitza
a l’Alt Penedès. L’organitzava La Plana Rodona i va comptar
amb la participació de 100 esportistes, enquadrats en els 10
equips participants. L’equip que es va emportar els 400 euros
que tenia de dotació econòmica el torneig van ser els Axis“Frenhaybache”, que es van imposar en la final a La Bota del
Racó per 8 a 9.
A més dels partits de futbol, l’organització va oferir activitats complementàries, com sessions amb dj’s, sense perdre de
vista que l’esdeveniment era esportiu.

26a Copa Olèrdola de futbol
Camp Els Pins de Moja
Dissabte 24 d’agost
17 h. Quintinenc - La Plana Rodona
19 h. Espirall - Les Roquetes
Diumenge 25 d’agost
17 h. 3r i 4t lloc
19 h. Final
Organitza: La Plana Rodona Patrocina: Ajuntament d’Olèrdola
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Caminada popular a Montserrat
La Caminada Popular de Moja a Montserrat és ja un esdeveniment ciutadà consolidat al poble. La gran participació i la
diversitat d’edats dels inscrits ha convertit aquesta cita, que
es vivia dissabte 22 de juny, en tota una referència de l’inici de
l’estiu a Moja. Inscrits van ser fins a 97 persones, per bé que
més de 100 van fer el primer tram de la caminada del recorregut fins a Ca L’Avi, la parada fixada pel sopar. Com és habitual, després d’arribar a Montserrat, l’organització va facilitar
el retorn a Moja en vehicle fins al local del Celler Cooperatiu,
on els participants van poder menjar un generós esmorzar.

Programa Festa Major de Can Trabal
Divendres 2 d’agost
16:30h Inici de festes amb un “Chupinazo”.
17:30h Campionat de petanca.Les
inscripcions es faran a partir de les
16:00.
18:00h Pels mé petits hi haurà gimcana infantil a la pista, guerra de globus i
pistoles d’aigua.
20:00h Final de petanca
22:30h Actuació del grup CRODEVULE
00:00h Música i animació: D.J DIVINO

22.30h Música i animació amb dj Divino i actuació del monologuista Andreu
Casanova.

Dissabte 3 d’agost
09:00h ”CHUPINAZO”
09:30h Partit de futbol de veïns de
Can Trabal, al camp del Sant Pere
Molanta
12:00h Missa al recinte de l’hermita
de Fàtima, amb la Germandat “Nostra
Senyoa de Fátima de Can Trabal”.
14:30h FIDEUA POPULAR cuinada
per “La paella de l’Isma”.
17:00h A la pista de futbol sala, tallers.
A continuació, actuació dels pallassos
“Tres per res” i estirar la corda

Diumenge 4 d’agost
09:30h “CHUPINAZO”
10:00h INFLABLES i FESTA DE
L’ESCUMA
13:00h TALLER DE CASTELLS AMB
LA “COLLA JOVE XIQUETS DE VILAFRANCA”
- CONCURS DE TRUITES. Cal presnetar-les de 12:30 a 13:00, a la pista. Hi

ha premis per la més original, la més
bona i a la millor presentació.
13:30h VERMUT POPULAR
17:00h PASSEIG EN PONI, pels
infants de 3 a 11 anys, gratuït.
18:00h XOCOLATADA animada pels Gegants de Sant Pere
Molanta,Panderetes de Sant Pere
Molanta i Timbalada d’Olivella.
22:00h ACTE de lliurament de trofeus
cloenda de festes amb D.J DIVINO.
01:30h TRACA FINAL DE FESTES.

Programa Festa Major de Daltmar
Divendres 2 d’agost
08:00 Traca
11.00 Campionats de tennis, natació i
tir de carabina
18:00 Fira d’Activitats i Jocs Infantils
22:00 Sopar de Germanor(cadascú
porta el seu sopar)
23.00 Bingo popular
24.00 Ball amb grup musical
Dissabte 3 d’agost
08:00 Traca

10:00 Torneig de petanca
12:00 Torneig de ping-pong
17:00 Taller de goma Eva i festa de
disfresses.
18.00 Partits de futbol
22.30 Entrega de trofeus
23.00 Playbacks i empalmada

13.30 Vermut popular
18.00 Castells inflables i toro mecànic
19.30 Xocolatada popular
20.00 Pallassos
22.00 Botifarrada Popular(preu 5
euros, 3 euros pels socis)
24.00 Disco Mòbil

Diumenge 4 d’agost
08.00 Traca
12.00 Festa de l’escuma i castell
aquàtic

Dilluns 5 d’agost
08.00 Traca
09.00 1a Cursa de cross “Muntanya
Daltmar”

11.00 Gimcana
12.30 Xeringada
18.00 Ofrena floral a la Verge de les
Neus.
19.00 Festa infantil i espectacle de
Màgia.
20.00 Cantada d’havaneres i rom
cremat
22.00 Ball del Fanalet i Música Comiat
de festes.

Programa Festa Major de Sant Pere Molanta
Dimecres 14 d’agost
A les 9 de la nit, a la Sala,
Pregó de Festa Major a càrrec de Irene
Alemany i Laurent Corrio.
A les 10 de la nit,
pels carrers del poble,
Correfoc amb els Diables de Sant Pere
Molanta i l’Abominog
Dijous 15 d’agost
De les 12 a la 1 del migdia, a la Sala,
Recepció de truites pel VIII concurs
de truites
A la una del migdia, a la Sala,
VIII concurs de truites
Organitza: Societat Principal La Unió
A continuació, a la Sala,
Concert vermut, amb el grup “Grallers
de l’Armilla”
Ho organitza: Societat Principal La
Unió
A les 6 de la tarda, al Camp de Futbol,
Memorial Jordi Petit, Triangular amb
la participació de FC VILAFRANCA, CF
VILANOVA i CFP SANT PERE MOLANTA (2a.CATALANA).
Organitza: CFP Sant Pere Molanta
A 2/4 de 8 de la tarda, pels carrers del

A les 12 de la nit, a la Pista,
Ball de nit,
amb l’orquestra Petit Comitè.

poble,
Cercavila amb la participació dels
Diables de Sant Pere, de la Colla de
Gegants, el ball de panderetes de Sant
Pere i el Ball de La Bolangera.

Dissabte 17 d’agost
A les 10 del matí, a la Sala,
Inscripcions a l’XI Campionat de dards
(local)

En arribar a la pista,
actuació de cada grup.

A 2/4 d’11 del matí, a la Sala,
XI Campionat de dards (local).
Ho organitza: Grup de Joves de Sant
Pere Molanta

A 2/4 d’11 de la nit, a la Sala,
“Una altra vegada” Un musical més
enllà de la Vida i la Mort, de Sergi
Merchàn.
Entrada gratuïta

A 2/4 de 4 de la tarda, a Vila Maimona,
Inscripcions a la cursa de pockets
bikes “VIII Memorial Ferran Badia” i
inici de la cursa infantil (fins a 14 anys).

Divendres 16 d’agost
A 2/4 de 12 del migdia, a l’Església,
SANTA MISSA en honor a Sant Roc
(vot del poble)
A la sortida,
repartiment de rocons de Sant Roc.

A continuació,
Cursa de pocket bikes “VIII Memorial
Ferran Badia ”

A les 10 del matí, a la Sala,
Inscripcions a l’XI Campionat de tennis
taula (local)

En acabar, lliurament de trofeus i aperitiu per a tothom.
A 2/4 de 8 del vespre,
sortida del C/Wilson,
2a PEDALADA POPULAR, pels carrers
de Sant Pere

A 2/4 d’11 del matí, a la Sala,
XI Campionat de tennis taula (local).
A les 8 del vespre, a la Pista,
Ball de vespre,
amb l’orquestra Petit Comitè.

A les 12 de mitjanit, a la Pista,
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EMPALMADA amb Dj CAPA, Roger
Carandell i Ratman i Bobin.
Diumenge 18 d’agost
A les 7h, pels carrers del Poble
Matinades
Esteu convidats a donar refrigeri als
grallers!
A les 10 del matí, a la Sala,
Campionat de truc
Organitza: Carmina Pedrol
A 2/4 de 12 del migdia,
MISSA SOLEMNE
A 2/4 de 7, a la Pista
ESPECTACLE INFANTIL
Organitza: Grup de Joves de Sant Pere
Molanta
A continuació,
GRAN XOCOLATADA
AVÍS: L’Ajuntament es reserva el
dret de modificar qualsevol horari o
suspendre qualsevol acte si per motius
aliens a l’organització ho creu necessari o per causes de força major s’hi veu
obligada.

