
Desembre de 2013
184

“Seguim sense augmentar la 
pressió fiscal a les famílies”

Actes de Nadal, Cap d’Any i Reis a Olèrdola

L’Ajuntament subvencionarà empreses 
del municipi que contractin aturats

Es congelen impostos
mantenint serveis

Missatge d’Any Nou de l’alcalde d’Olèrdola

“Seguim sense augmentar la 
pressió fiscal a les famílies”



Congelats els impostos sense rebaixar subvencions ni serveis

En una densa sessió celebra-
da dimarts 5 de novembre, el ple 
de l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
aprovat les ordenances fiscals 
i el pressupost pel 2014, amb 
els vots a favor d’APO-PM i el 
vot en contra del grup de CiU. 
A l’hora d’explicar la proposta 
d’ordenances, Josep Tort, alcal-
de d’Olèrdola i regidor d’hisenda, 
destacava que per quart any  es 
congelaven els impostos. L’única 
excepció és l’impost de vehicles 
en aquells cotxes de major potència. Tot i així, només se’ls im-
puta un 1’2% de puja equivalent a l’IPC. Pel que fa a les taxes, 
a proposta de la Mancomunitat, s’aplica un increment del 5% 
en la de recollida de brossa, mentre que en la de l’aigua es 
mantenen els imports en el tram de consum majoritari i es puja 
a partir dels consums més elevats. L’alcalde explicava que es 
congelen impostos que afecten a tothom, com l’IBI, perquè 
“no es volia incrementar la pressió fiscal”

Una de les novetats en els tributs pel 2014 és que per 
l’autorització de llicències especials per activitats amb ànim 
de lucre, es cobrarà les despeses de tramitació de l’expedient. 
També el cost per hora dels agents municipals, en cas de re-
querir-ho l’activitat.

Des del grup municipal de CiU, el seu portaveu, Josep Ma-
ria Sánchez, exposava que votaven en contra perquè no havien 
participat en l’elaboració de la proposta. També qüestionava 
que congelar impostos signifiqués no augmentar la pressió 
fiscal, perquè el poder adquisitiu dels veïns ha disminuït. Des 
de CiU s’insistia de nou en reclamar un replantejament del 
sistema de recollida porta a porta perquè entenen que suposa 
un greuge comparatiu amb els nuclis que no tenen aquest sis-
tema de recollida. Des del govern es va recordar que l’estalvi 
del porta a porta repercuteix en tot el municipi. També s’afegia 
que cada any és més car portar la brossa a l’abocador.

D’altra banda, el pressupost també es va aprovar amb els 
vots a favor d’ApO-PM i el vot en contra de CiU. Puja a 3 mi-
lions 834 mil euros, la qual cosa suposa prop d’un 5% menys 
que la xifra aprovada per aquest 2013. Amb tot, l’alcalde 
destacava que s’havia assolit no incrementar la pressió fis-
cal, mantenir els serveis que presta l’Ajuntament i no baixar 
el suport que reben les entitats a través de subvencions. Això 
havia estat possible en bona part gràcies a la “racionalització 
de la despesa”. Una de les novetats rellevants és la introduc-
ció d’una partida inicial de 25 mil euros per subvencionar  les 
empreses que contractin a veïns d’Olèrdola en situació d’atur.
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El ple aprovava l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i 
Juanma Samblás prenia possessió com a nou regidor

En el capítol de personal, 
Tort explicava que s’assolia una 
rebaixa de 30 mil euros per dis-
minucions en partides com el 
complement de productivitat als 
treballadors o estalvis en apor-
tacions als regidors. En despesa 
corrent l’estalvi se situa entorn 
els 95 mil euros.

Des del grup municipal de 
CiU es va subratllar que no 
s’havia participat en la proposta 
i es va defensar que els 34.000 

euros previstos per a pagues de productivitat dels treballadors 
tinguessin un altre destí. CiU també considerava que els pres-
supostos expressen que estan “aturades les inversions reals”.

Des del govern es va posar l’accent en què les inver-
sions s’havien fet en millores que permetien estalvis, com 
l’enllumenat. L’alcalde apuntava que, quan hi hagi l’assignació 
de fons de la Diputació i de la Generalitat, es finançarien els 
projectes sol.licitats.

El ple s’iniciava amb la presa de possessió com a nou re-
gidor d’ApO-PM de Juanma Samblás, després de la renúncia 
d’Artur Santacana. L’alcalde li donava la benvinguda i li desi-
tjava sort, tot recordant la gran tasca a favor del municipi que 
havia realitzat Santacana.

Amb l’abstenció de CiU, es van aprovar les contribucions 
especials per a completar l’urbanització del carrer Major de 
Sant Miquel. Per unanimitat, es va aprovar l’ordenança que 
regula la concessió de llicències per a l’ús d’armes de quarta 
categoria.

En l’apartat de mocions, a proposta del grup local de  
l’Assemblea Nacional Catalana, s’aprovava per una àmplia 
majoria l’adhesió d’Olèrdola a l’Associació de Municipis per la 
Independència(AMI). Van votar a favor els 5 regidors de CiU i  
4 dels 6 d’ApO-PM. Juanma Samblás es va abstenir i Eva Ruiz 
va votar en contra.

Per unanimitat es va aprovar una moció a favor de la sobi-
rania fiscal que suposava esmenar una d’anterior presentada 
per CiU. En el text s’expressa el recolzament de l’Ajuntament 
a la sobirania fiscal que pugui exercir la Generalitat. Per una-
nimitat també es va aprovar una moció de suport als treba-
lladors de Ceràmiques del Foix.  Eva Ruiz, regidora de Sani-
tat, aprofitava l’apartat d’informacions de les regidories per 
a anunciar la represa del servei presencial de metge al con-
sultori mèdic de Sant Miquel. Per falta de personal, ara cada 
setmana els dimecres al matí s’alterna el servei d’infermeria  i 
la consulta del metge.

Es farà el segon carril a la rotonda de la N-340 amb la C-15 
La direcció general d’Infraestructures de la Generalitat ha 

anunciat que durant l’any 2014 es farà un segon carril d’accés 
a la rotonda de la N-340 que creua la C-15, prop del polígon de 
Sant Pere Molanta. Aquesta inversió, que l’assumirà plenament 
el govern català, tindrà un cost al voltant dels 400.000 euros. 

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. Per mitjà d’una 
carta conjunta, els alcaldes d’aquests 
municipis havien demanat solucions 
a la Direcció General de Carreteres 
per a resoldre aquest enllaç conflictiu.
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El govern municipal es reorganitza amb el propòsit d’assolir el 
màxim dels seus compromisos 

Dijous 7 de novembre, l’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, 
signava el decret de reordenació del cartipàs municipal, as-
signant les regidories que assumeix cada membre del govern 
municipal. El decret arriba un cop prengués possessió Juan-
ma Samblás com a nou regidor d’ApO-PM, després de la re-
núncia d’Artur Santacana. Josep Tort resumia “que el govern 
es reorganitza amb el propòsit de complir el màxim dels seus 
compromisos fins arribar al final del present mandat”. 

Juanma Samblás té assignades les regidories d’Urbanisme, 
Manteniment d’Edificis i Esports. En el decret es confirma que 
l’alcalde passa a assumir la regidoria d’Hisenda, per bé que el 
mateix Tort indica que treballarà aquesta àrea conjuntament 
amb el mateix Juanma Samblás. I és que la reordenació tam-
bé s’ha pensat perquè persones com Samblás adquireixin ex-
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Nova convocatòria per a cedir 
compostadors domèstics 

Amb la doble voluntat de potenciar entre la ciutadania com-
portaments respectuosos amb el medi ambient i facilitar eines 
per a fer-los possibles, l’Ajuntament d’Olèrdola ha tornat a obrir 
una nova convocatòria per a cedir compostadors domèstics. El 
període de sol·licituds resta obert fins el 31 de desembre. El pro-
pòsit és el de distribuir fins a 18 compostadors, que s’afegiran 
als 12 ja lliurats durant una convocatòria anterior feta el març 
passat. Els veïns que disposen de compostadors al seu jardí o 
pati poden reciclar la fracció orgànica de la brossa i convertir-la  
en adob de qualitat. 

Per a poder optar a un dels compostadors, cal estar empa-
dronat a Olèrdola i viure en una masia o nucli on ara no es faci 
el sistema de recollida selectiva “porta a porta”.

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la web 
municipal olerdola.cat. Caldrà fer un pagament únic de 20 eu-
ros i es gaudirà d’una subvenció del 15% de la quota establerta 
en la taxa d’escombreries. 

Juanma Samblás és regidor d’Urbanisme, Manteniment d’Edificis i Esports

Subvencions per contractar aturats

Amb el decidit propòsit 
d’incentivar la creació d’ocupació 
i afavorir la reinserció social,  
l’Ajuntament d’Olèrdola concedirà 
subvencions a les empreses del 
municipi que contractin persones 
desocupades durant un període mí-
nim de 3 mesos. Les bases que re-
gulen la convocatòria van ser apro-
vades per la Junta de Govern Local 
el passat 21 de novembre, després 
que el pressupost municipal pel 
2014 inclogués com a novetat una 

periència per a la propera legislatura. 
Arantxa Torres continua sent la regidora de Joventut, Cul-

tura, i Gent Gran. En el seu cas el canvi introduït és el de sepa-
rar la regidoria de Turisme i Promoció Econòmica. Josep Tort 
explicava que amb aquesta diferenciació es vol potenciar el 
treball específic de promoció econòmica, amb mesures com 
el suport a empreses que contractin a persones d’Olèrdola en 
situació d’atur.

Eva Ruiz afegeix a les regidories de Sanitat, Serveis Socials 
i Urbanitzacions que fins ara tenia, una regidoria que es recu-
pera en el cartipàs, la d’Oficina d’Atenció Ciutadana. Segons 
explicava Tort, se centrarà en el seguiment de les instàncies 
que la ciutadania canalitzi a través d’aquest servei municipal.

Joan Forns deixa de ser el regidor d’Urbanisme, manten-
int les responsabilitats com a regidor de Via Pública i Serveis 
Municipals. L’alcalde indica que Forns treballarà conjunta-
ment amb Juanma Samblás amb el propòsit d’incrementar la 
presència al carrer i el seguiment d’aspectes com la neteja 
viària o la jardineria.

En la reorganització del govern municipal Xavier Serramià 
guanya pes polític en àmbits clau de la gestió de l’Ajuntament. 
Manté les regidories d’Ensenyament i Medi Natural, es con-
firma com a nou regidor de Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació i passa a ser nou regidor de Governació. També 
se li assigna la funció de portaveu del govern. Josep Tort as-
senyalava que era “evident” aquest paper destacat de Serra-
mià, però subratllava el pes important de tot l’equip per a fer 
possible un govern equilibrat.

Arantxa Torres, regidora de 
Promoció Econòmica

partida de 25.879 euros per a l’atorgament d’aquestes sub-
vencions.

Arantxa Torres, regidora de promoció econòmica, expli-
cava que l’ajuntament preveu subvencionar el 50% del salari 
brut de les persones que es contractin, en funció d’un barem 
de puntuació, i fins a un màxim de 6 mesos. Les sol.licituds 
seran valorades per una Comissió Avaluadora. Es tindran en 
compte criteris com el de contractar persones desocupades 
que hagin exhaurit la prestació  per desocupació, tinguin més 
de 45 anys, o pertanyin a famílies on tots els seus membres 
hagin exhaurit la prestació per desocupació o el subsidi d’atur. 
També es puntuarà tenir menors a càrrec escolaritzats al mu-
nicipi o que hagin estat escolaritzats a Olèrdola i ser usuaris 
dels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Olèrdola.

Les sol.licituds es poden presentar per a persones contrac-
tades durant l’any 2014, des de l’1 de gener i fins el 30 de no-
vembre. Les bases es poden consultar a l’apartat d’informació 
pública de la web municipal olerdola.cat.



Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,

El passat dia 5 de novembre es va celebrar el 
ple de l’Ajuntament, el més important de l’any, on 
es van aprovar els pressupostos i les ordenances 
pel 2014, dels quals en volem destacar:

 - Congelació  dels impostos per quart any 
consecutiu. 

- Manteniment de les taxes, menys la de 
la recollida de la brossa que ve proposada per la 
Mancomunitat (5%) i l’aigua per a grans consums.

- Una nova taxa per la tinença i ús d’armes 
de quarta categoria que l’ajuntament està obligat 
a donar, i cobrir així les despeses que ocasiona 
aquesta tramitació.

- Prioritzem les ajudes per la creació de 
llocs de treball per la gent d´Olèrdola. Es crea 
una partida per subvencionar les empreses del 
municipi que donin feina als olerdolencs i olerdo-
lenques. 

Amb això l’equip de govern aconsegueix:

- No incrementar la pressió fiscal.
- Mantenir les subvencions a les diferents 

entitats del municipi.
- Mantenir els serveis que dóna a la ciuta-

dania.
- Incentivar la creació de llocs de treball.

Gràcies sobretot a: 
- Els estalvis aconseguits en temes com: en-

llumenat públic i empreses concessionàries 
- Racionalització de la despesa.
- Gestió escrupolosa dels recursos de la 

institució.
- Estalvi amb els nous contractes de man-

teniment.

Volem destacar la desafortunada intervenció 
de CiU Olèrdola en el Ple municipal que, a més 
de no fer cap aportació als pressupostos, només 
van incidir en el plus de productivitat dels em-
pleats (que s’han de guanyar amb unes tasques 
més enllà de la seva feina habitual) i, com a tema 
recurrent, van tornar a criticar la recollida porta a 
porta de la brossa. 

Totes aquestes propostes avantatjoses 
pels veïns d´Olèrdola, incloses dins el pressu-
post, van ser votades en contra per CIU.

D’altra banda, volem donar a conèixer, que 
ja s’ha tornat a obrir el Consultori mèdic de St. 
Miquel. Aquí , tornem a lamentar la intervenció de 
CIU Olèrdola que en el seu dia van tergiversar les 
informacions al respecte.

Des d’APO PM volem reconèixer la vessant 
més social de moltes entitats del municipi ,que 
durant les darreres setmanes han dedicat un gran 
esforç en organitzar activitats per fer recollides 
solidàries, així com la de les famílies que hi han 
participat.

Un curs més, l’Ajuntament ha posat el seu 
granet de sorra, subvencionant una part del ma-
terial escolar dels infants amb pocs recursos del 
municipi.

Finalment volem desitjar-vos un Bon Nadal i 
un millor Any Nou.

Benvolguts veïns i veïnes d’Olèrdola. Estem 
a punt d’acabar un altre any i és un bon mo-
ment per valorar des del nostre punt de vista 
com ha estat a nivell polític aquest 2013. Un 
any més de crisi profunda, d’augment de l’atur, 
d’augment d’impostos i de més retallades, per 
molt que alguns governants de Madrid vulguin 
transmetre als ciutadans que ja es veuen ‘brots 
verds’ i ‘llum al final del túnel’. Ha estat també 
un any molt important pel nostre país. Un any 
de preparació per a la transició cap un estat 
propi, sempre i quan els ciutadans ho deci-
deixin per majoria en referèndum l’any vinent. 
Un referèndum que sembla que alguns partits 
catalans, entre ells un d’arrels catalanistes com 
el PSC, volen negar a la ciutadania.
Entrant en el nostre municipi, poques coses 
positives podem dir de la gestió de l’equip de 
govern socialista-alternativa(APO-PM). Sem-
pre acabem manifestant el mateix, és repe-
titiu però és així i no deixarem de denunciar-
ho: manca de transparència a l’hora de fer 
arribar la informació a la resta de regidors del 
consistori, manca d’iniciativa i imaginació per 

emprendre projectes engrescadors que pu-
guin donar solució als problemes actuals dels 
ciutadans olerdolencs, manca de sensibilitat 
a l’hora de gestionar els recursos humans de 
l’Ajuntament, manca de rigor i criteri en al-
guns concursos públics que s’han presentat, 
etc, etc.  En resum, poques ganes de treballar 
pel municipi i de deixar col·laborar a la resta 
del Consistori. Recordem que el Sr. Tort en 
les dues darreres legislatures havia manifes-
tat públicament que volia un govern municipal 
d’unitat però en cap d’elles ho ha aconseguit.... 
perquè no s’ho ha cregut mai. Fa el mateix que 
el Sr. Pere Navarro amb el ‘dret a decidir dels 
catalans’, ho diu quan li convé però a l’hora de 
la veritat els fets demostren una altra cosa...
deu ser una estratègia de partit.   
Sembla que ara la tàctica de l’equip de govern 
per demostrar la seva ‘honorabilitat’ passa per 
posar querelles a l’oposició. Sembla que el 
Sr. Tort i el seu equip de govern, acostumats 
últimament a perdre moltes hores als jutjats i 
perdre molts judicis, els hi ha agradat aquest 
entorn i volen també judicialitzar la política mu-

nicipal. Nosaltres no iniciarem aquest camí, no 
és el nostre estil però el que tampoc farem serà 
quedar-nos de braços plegats i acotar el cap 
quan l’únic que hem fet és la nostra feina: de-
nunciar uns fets poc clars i transparents en la 
gestió municipal. 
Ben aviat començarem un nou any i des de 
CiU Olèrdola continuarem treballant pel mu-
nicipi fent d’oposició, que avui és el que ens 
toca, però pensant ja en les properes eleccions 
municipals. El 2014 serà un any en el que tre-
ballarem també per preparar un programa en-
grescador, amb propostes que generin il·lusió 
i donin resposta a les demandes dels nostres 
veïns i veïnes. Ho farem amb la col·laboració 
de tot l’equip de suport de CiU que sempre ha 
estat al nostre costat i amb totes les persones 
que creguin que Olèrdola necessita un canvi de 
veritat per tornar a ser el que era: un municipi 
de referència a la nostra comarca.
Per acabar, simplement desitjar a tots els oler-
dolencs i olerdolenques unes bones festes de 
Nadal i que el 2014 sigui un any ple d’il·lusió i 
prosperitat.
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EcoRacó
10 Consell pràctics per estalviar calefacció
1. Eviteu les fugues de calor aïllant convenientment l’habitatge.
L’aïllament és la primera defensa contra les fugues de calor. Fins 
a un 15% de la calor es perd per les parets i un 30% pel sostre. 
Un habitatge mal aïllat necessita més energia perquè s’escalfi, cosa 
que augmenta de manera considerable la factura de final de mes.
2. El termòstat és el millor aliat per reduir el consum d’energia.
Els termòstats programadors són uns grans aliats per estalviar en 
calefacció perquè permeten fixar les temperatures en diferents fran-
ges horàries i, fins i tot, per a caps de setmana. D’aquesta manera, 
es poden programar perquè la temperatura disminueixi en 4 o 5º 
quan se surt de casa i torni a augmentar just abans de tornar-hi.
3. Amb 20º de temperatura és suficient per mantenir el confort 
a la llar.
El més important de tots és no abusar del termòstat i voler anar en 
màniga curta a ple hivern. Amb una temperatura d’entre 19 / 21º n’hi 
ha prou per mantenir el confort a casa.
4. Si us absteniu per unes hores reduïu la calefacció a 15º.
Es pot programar perquè la temperatura disminueixi en 4 o 5º quan 
se surt de casa i torni a augmentar just abans de tornar-hi.
5. A la nit l’ideal és apagar la calefacció.
A la nit, es recomana apagar la calefacció i no tornar-la a engegar 
fins que s’hagi ventilat la casa.
6. Deu minuts de finestres obertes són suficients per ventilar.
Cal ventilar la casa amb la calefacció apagada i no prolongar-ho 

Ara que arriba el fred, us fem 10 recomanacions 
per ajudar-vos a estalviar calefacció a la vostra 
llar.

més de deu minuts.
7. No tapeu els radiadors amb roba o altres objectes.
És convenient que no tapeu ni obstruïu els radiadors per tal 
d’aprofitar al màxim l’escalfor que emeten. En cas que estiguin si-
tuats en buits o fornícules, és important que col·loqueu elements 
reflectants al seu darrere.
8. Apagueu els radiadors de les habitacions que no s’utilitzen.
Si teniu habitacions buides o que s’utilitzen poc, podeu abaixar la 
temperatura o fins i tot apagar els radiadors.
9. Pugeu les persianes en les hores de sol i tanqueu-les cap al tard.
Durant les hores de sol, pugueu les persianes per aprofitar-lo al màxim 
i tanqueu-les quan aquest es pongui per evitar fugues de calor.
10. Realitzeu un manteniment adequat de la instal·lació.
Una caldera que no funciona correctament és perillosa, contamina i 
consumeix entre un 10 i un 15% més. Cal que un professional verifi-
qui que la caldera i el conjunt del sistema estigui en bon estat abans 
d’engegar la calefacció. L’aire, en el circuit de calefacció, dificulta la 
transmissió de calor. Per això és convenient purgar els radiadors una 
vegada l’any, quan s’inicia l’ús de la calefacció.

Font: http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.71a2158dbba416fdc64
4968bb0c0e1a0/?vgnextoid=9cf1c77be417c110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD#
Bloc37ef52b54cc6d110VgnVCM1000008d0c1e0a
http://www.franciscoaspa.cat/10-consells-practics-per-estalviar-calefaccio/
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Obres de consolidació a la 
muralla romana 
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“Busquem no augmentar la pressió fiscal a les famílies del municipi”
Missatge d’Any Nou de l’Alcalde d’Olèrdola, Josep Tort i Miralles

“Benvolguts olerdolencs i olerdolenques.
Una vegada més per aquestes dates us 

escric unes línies per felicitar-vos les festes i 
encoratjar-vos de cara a l’any que encetarem 
ben aviat.

Aquest 2013 ha estat un any difícil per mol-
tes persones. Les notícies que ens donen no 
són les millors i sembla que les idees per sor-
tir d’aquest túnel tan llarg no siguin les més 
encertades, almenys veient les mesures apro-

vades (increments de l’aigua, la llum, el gas, nous impostos a 
la sanitat i per acabar sumant-n’hi un augment de l’IVA, sense 
oblidar la nova reforma laboral) i els resultats provocats (més 
pressió al ciutadà, increment de l’atur).

Aquesta situació fa que l’equip de govern de l’Ajuntament 
d’Olèrdola faci una reflexió i busqui fórmules per no augmentar 
més la pressió fiscal de les famílies del nostre municipi. Potser 
ara no toca fer grans inversions. Tot això, sense oblidar-nos de 
prioritzar aquelles que suposen millores de serveis bàsics i se-
guretat. I sí que toca assumir tot el possible aquests increments, 
que també hem de pagar com ajuntament, doncs també ens 
apugen tots aquests conceptes, alhora que ens rebaixen els 
ingressos per subvencions i obres. Ho fem sense apujar els im-
postos, mantenint serveis i subvencions a les entitats, i a més, 
creant incentius per la ubicació de noves empreses al municipi 
i subvencionar la creació de nous llocs de treball. Segurament 

no som el municipi amb un nombre d’aturats més alt, tanmateix,  
perquè des de l’ajuntament fa temps portem treballant en la re-
cerca de sinergies que promoguin l’ocupació al municipi.

Duem una manera de fer que pot semblar que anem a con-
tracorrent, però defensem que apujar impostos, no vol dir re-
captar més diners, sinó que pot provocar tot el contrari, ofegar 
una mica més a les famílies.

Continuem sent un municipi amb una salut de ferro del teixit 
associatiu. Malgrat totes les dificultats, sempre hi ha persones 
que dediquen part del seu temps per treballar en benefici dels 
altres, promocionant activitats diverses i festes. Mostrant una 
capacitat inventiva digna d’elogi per substituir en molts casos la 
retallada de suport econòmic privat. Vull agrair a totes aquestes 
persones el seu esforç i dedicació per fer del nostre municipi un 
espai viu i alegre, sense ells tot seria molt més difícil.

Olèrdola està demostrant el seu caràcter solidari amb ini-
ciatives ben diverses aquests dies. Hem de reconèixer i agrair 
la generositat de les persones que fan donacions i de les que 
s’encarreguen d’organitzar els actes.

No vull acabar sense tenir un record per tots aquells que ens 
han deixat durant aquest any i també donar la benvinguda als 
nounats.

Desitjar-vos a tots i totes unes molt bones festes nadalen-
ques al costat de les persones que estimeu, amb l’esperança 
que el 2014 ens portarà a tots salut i prosperitat. Ens queda molt 
per fer, i entre tots ho farem.”

El Departament 
de Cultura de la 
Generalitat de Ca-
talunya, amb la 
col·laboració del Mu-
seu d’Arqueologia, 
està promovent les 
obres de consolida-
ció a la muralla ro-
mana d’Olèrdola. Els 
treballs s’iniciaven 
el 6 de novembre i 
la previsió és que 
es completin aquest 
desembre. Durant 

Primera sepultura visigòtica 
trobada a Sant Pere Molanta

La sepultura trobada a Sant Pere Molanta durant les obres 
d’abastament d’aigua és més antiga del que inicialment es 
preveia. L’estudi de la seva identificació, conegut aquest mes 
de novembre, conclou que es tracta d’una sepultura d’època 
visigòtica, entre finals del segle VII i prin-
cipis del VIII. Magí Miret, arqueòleg del 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia de 
la Generalitat, recordava que la troballa 
de les restes ja va ser excepcional perquè 
el sarcòfag s’havia fet reaprofitant un mil.
liari romà, en concret una de les fites que 
senyalitzava la via Augusta, el segle I. Es 
pensava que les restes trobades corres-
pondrien a les d’un home que va viure al 
segle X o XI. Ara les dades permeten esta-
blir que la sepultura és d’època visigòtica. 
Es tracta de la primera que es pot datar 
amb aquesta precisió al Penedès.

Agraïment per la ràpida intervenció 
en el foc del Fondo de la Seguera 

L’Ajuntament d’Olèrdola 
expressa el seu sentit agraï-
ment a totes les perso-
nes que van intervenir en 
l’extinció del foc del Fondo 
de la Seguera, declarat la 
matinada del 6 de novembre. 
La superfície vegetal crema-
da va ser de 7’9 hectàrees, 
forces menys de les que els 
mateixos professionals es 

aquest període, s’hi estan fent tasques de consolidació con-
centrades en el tram est de la muralla. 

Amb l’actuació es vol frenar el procés de degradació con-
solidant aquells trams que presenten un estat més problemàtic 
de conservació, especialment amb la reposició de pedres a la 
part superior de la zona de la muralla situada a l’entrada del 
jaciment. També  s’eliminen els punts que són potencialment 
més perillosos per als visitants.

En aquesta intervenció, a més, es millorarà sensiblement 
l’accés al recinte a través de la porta flanquejada per dues 
torres i s’ampliarà la zona visitable de cases medievals prope-
res a la muralla en dues més. Les cases ja visitables van ser 
excavades per l’Institut d’Estudis Catalans l’any 1921. 

La muralla d’Olèrdola és una construcció defensiva cons-
truïda a principis del segle I aC, a l’època de la República de 
Roma (prèvia a l’Imperi Romà) en el marc de les Guerres Ser-
torianes. Es va aixecar com a fortificació avançada de protec-
ció de la ciutat de Tàrraco i per al control de la via Heràclia (la 
posterior via Augusta). Situada en ple Parc Natural, mesura 
150 metres de llargada i 2 metres d’amplada, amb un para-
ment extern format per grans blocs escairats.

temien en declarar-se el foc,tenint en compte la localització 
de l’incendi, el moment i la situació meteorològica. 



Sant Miquel gaudeix de la 
seva Festa Major

El cap de setmana de 
l’11 al 13 d’octubre es con-
centraven els principals 
actes de la Festa Major de 
Sant Miquel. En el pregó, 
Mauri Ullate defensava que 
els 11 regidors treballin com 
un equip i valorava que si 
s’opta per l’enfrontament, 
missatges d’unitat com 
els llençats per la Troba-
da no tenen credibilitat. 
Altres actes destacats de 
la Festa van ser la Cursa 
d’Orientació, el Ball de Fes-
ta Major, el concert vermut 
o la Cercavila. També va 
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Remei Ullate rep el premi “Arlequí”

 La olerdolenca Re-
mei Ullate rebia l’11 de 
novembre el premi “Ar-
lequí” que concedeix 
la Federació de Grups 
Amateurs de Teatre de 
Catalunya. El premi su-
posa un just reconeixe-
ment pels anys de feina 

Mauri Ullate va ser el pregoner

voluntària que Ullate porta dedicats a la promoció del teatre a 
casa nostra, tant des de l’àmbit local, com comarcal i nacional. 
Aquesta veïna de Sant Miquel, molt coneguda per la seva impli-
cació en diverses activitats associatives al municipi, es manté 
activa al grup l’Arrel de Sant Miquel des de fa 33 anys. També 
va ser una de les impulsores de coordinadora GATAP, que orga-
nitza la Roda de Teatre de l’Alt Penedès des de fa 23 anys, i des 
de fa 11 anys forma part  la Junta de la Federació.

Positiva incidència de la campanya 
de foment de l’ús del cinturó

de seguretat
La campanya de foment de l’ús del cinturó de seguretat en 

els vehicles, realitzada a Olèrdola des de juny i fins l’octubre, ha 
tingut una incidència positiva. Conductors que s’havien relaxat 
en l’ús d’aquest element obligatori de seguretat han corregit 
la seva conducta. Així ho asseguren els agents municipals 
d’Olèrdola, que han estat els encarregats de realitzar aquesta 
campanya organitzada per l’Ajuntament.

La campanya es va plantejar després de que els agents 
municipals detectessin que  veïns del municipi no feien ús del 
cinturó o dels sistemes reglats de retenció, especialment en 
els desplaçaments curts per l’interior del municipi. Abans de 
sancionar, l’Ajuntament  va decidir impulsar una campanya de 
sensibilització que incidia directament en els conductors, però 
també en els infants. Així, s’han fet controls en diferents vies del 
municipi i els agents també han impartit activitats formatives a 
les escoles.

La campanya no tenia ànim recaptatori i posava l’accent 
en conscienciar de la necessitat de fer ús del cinturó. Per això, 
malgrat haver realitzat fins a 62 avisos, només s’han acabat 
cursant 16 denúncies. La campanya formativa ha arribat als 
478 infants dels dos CEIP d’Olèrdola, amb materials i explica-
cions adaptats a cada edat. A les escoles bressol, els agents 
municipals van distribuir el material editat en motiu de la cam-
panya.

Festes del Most
amb actes variats

Amb actes 
ben variats, en-
tre els mesos 
d’octubre i de 
novembre s’han 
celebrat les fes-
tes del most 
de Moja, Sant 
Pere Molanta 
i Sant Miquel 
d’Olèrdola. A 
Moja, dissabte 
19 d’octubre, 
un dels centres 
d’interès va ser 
l’esmorzar po-

pular, la trepitjada de raïm, les actuacions dels balls i la pos-
sibilitat de fer passejades en carro. A Sant Pere Molanta, el 
mateix dia però per la nit, cal destacar el bon regust de boca 
que va deixar l’espectacle musical que oferia Ferran Sinatra. A 
Sant Miquel, el 24 de novembre, la Festa del Most va incloure 
la presentació a casa de l’obra “Una altra Fedra, si us plau!”, 
de Salvador Espriu, a càrrec del grup l’Arrel. L’endemà diu-
menge es programaven jocs, dinar i bingo.

Millores d’accessibilitat a la rambla 
Pau Casals

La brigada de l’Ajuntament d’Olèrdola ha realitzat treballs de 
millora a la rambla Pau Casals de Moja. Aprofitant una actuació 
de reparació del paviment que calia fer com a conseqüència de 
l’acció de les arrels dels arbres, l’Ajuntament també ha intervin-
gut en aquest espai públic del municipi procedint a aplicar mi-

satisfer la novetat  de concentrar les propostes pels infants 
al camp de futbol, fent-ho compatible amb el partit de futbol 
platja.

llores d’accessibilitat. 
La més signifi-
cativa ha estat 
l’eixamplament de la 
rampa d’accés a la 
rambla, situada da-
vant del Local Nou. 
Ara passa a tenir 2 
metres d’amplada i 
el pendent és més 
suau, amb una lon-
gitud de gairebé 10 
metres. 

Trepitajada de raïm a Moja

Remei Ullate amb Montserrat Carulla, una 
de les premiades
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El Casal d’Avis fa 8 anys
El bon ambient era palpable 

divendres 15 de novembre a la 
tarda durant la commemora-
ció del 8è aniversari del Casal 
d’Avis de Sant Pere Molanta. La 
celebració tenia com a centre 
un dinar que s’oferia de forma 
gratuïta als socis a la Sala de la 
Societat de Sant Pere. També es 

7

La insistència de 
la pluja no va impedir 
que la segona edició 
de la cursa 10k de 
Moja, celebrada el 17 
de novembre al matí, 
obtingués un meritori 
èxit de participació i 
d’organització. Prop 
de 250 persones van 
inscriure’s per a parti-
cipar en aquesta pro-
va que de nou incor-
porava la possibilitat 

Pluja i solvència organitzativa 
en la 10k de Moja 

La Cursa “Vallmoranta” recapta 
4.373 euros per La Marató de TV3

Nova Fira Solidària a l’escola 
Rossend Montané 

La Fira Solidària 
a l’escola Rossend 
Montané de Sant 
Pere Molanta, ce-
lebrada des del 3 
al 5 de desembre, 
s’ha tancat amb un 
gran èxit. Les pos-
tals que els alum-
nes oferien gaire-
bé s’exhaurien i la 

de fer un trajecte de 10 quilòmetres o bé un de 5. El circuit 
era pla i travessava l’interior del nucli de Moja. La pluja va 
provocar dificultats afegides al pas pels trams de camins, però 
no es va haver de lamentar cap incidència remarcable. El mal 
temps va condicionar que alguns dels inscrits prèviament de-
cidissin no prendre la línea de sortida i al final van ser 204 els 
atletes que van completar les curses: 155 la de 10 quilòmetres 
i 49 la de 5.

Radouane Nour, de l’SlopCat de Sabadell, es va imposar 
amb una gran autoritat en la prova de 10 quilòmetres, marcant 
un temps de 32 minuts 58 segons. Imke Shiersch guanyava 
la prova femenina i en la cursa de 5 quilòmetres s’imposaven 
Isaac Piñero i Gemma Escofet.

Es van superar els 200 participants

Neix l’equip de competició 
Sans-Olèrdola 

Convert i r-se 
en una referèn-
cia dins el món 
de les BTT a les 
nostres comar-
ques. Aquest és 
un dels propòsits 
que s’ha fixat el 
nou equip de BTT 
Sans-Olèrdola , 
presentat aquest 

mes de novembre fruit de l’acord de col·laboració entre Cicles 
Sans i el Club Ciclista de Sant Pere Molanta. El diumenge 1 de 
desembre se’ls podia seguir a casa durant la 3ª Marxa BTT de 
Sant Pere Molanta. El triomf va ser per un dels corredors de 
l’equip, Albert Planas.

quantitat d’aliments recollits s’aproximarà a les xifres de la 
primera edició de la fira. 

La fira reproduïa el model ja aplicat en la primera edició, 
celebrada durant el curs passat i dedicada a l’emprenedoria. 
Es feia una crida a les famílies perquè portessin aliments a 
l’escola per a lliurar-los a famílies necessitades del municipi. 
A canvi d’aquests aliments, s’obtenien “molantes”, la mo-
neda de l’escola. En aquesta ocasió la fira tenia un caràcter 
nadalenc i els “molantes” es podien bescanviar per postals 
elaborades per tots els alumnes. Des de dimarts pel matí i 
fins dijous, s’estima que més de 700 postals de Nadal eren 
adquirides per les famílies.

La 3a edició de la Cursa d’Orientació Solidària Vallmoran-
ta, celebrada a Sant Pere Molanta el passat dissabte 23 de 
novembre, recollia un rotund èxit organitzatiu i de participa-
ció. Dies després, amb el tancament econòmic fet, també es 
confirmava un innegable èxit de recaptació. I és que la xifra 
de diners assolida ha arribat als  4.373 euros. La quantitat 
serà aportada íntegrament a La Marató de TV3. L’organització 
s’havia plantejat superar els 2.800 euros recaptats l’any pas-
sat i arribar a la xifra dels 3.000. La dada s’ha sobrepassat 
àmpliament gràcies a la suma de molts petits detalls i al fet 
d’haver suprimit despeses innecessàries, tal i com resumia un 
dels promotors,  Josep Ventura.

La participació va arribar a les 350 persones.L’exigent re-
corregut llarg el feien 200 persones i 150 prenien la sortida 
per completar el recorregut curt, de caràcter més familiar. En 
l’apartat esportiu, el triomf de la prova llarga el compartien 
Joaquín del Rio i Ivan Artigas. Van ser els únics en trobar les 
30 balises i ho van fer amb un temps de 2 hores, 47 minuts i 27 
segons. La cursa curta la van guanyar Elisenda Vidal i Ferran 
Paredes, que van assolir les 18 balises amb només 1 hora, 1 
minut i 29 segons. La segona posició l’ocupaven Xavier i Fe-
rran Sánchez. Tercers van ser l’equip molantenc que formaven 
Nuri Parellada i Joan i Adrià Solé.

va gaudir d’una audició de la Coral del Casal d’Avis i d’una 
exhibició del grup de country, per acabar amb un animat ball. 
L’acte també va permetre recaptar més de 300 euros per La 
Marató de TV3.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Obertes inscripcions per l’Esquiada Jove
La sortida a la neu que els darrers anys organitzaven con-

juntament diferents municipis de la comarca ha tingut un im-
puls renovat, passant a doblar el nombre d’ajuntaments impli-
cats. Així, fins a 14 serveis joves d’ajuntaments de la comarca, 
incloent el d’Olèrdola, s’han coordinat per a oferir l’Esquiada 
Jove pel 2014. Els preparatius ja estan en marxa. La sortida 

s’adreça a joves menors de 18 anys, a partir de 1r d’ESO. 
S’ha programat pels dies 1 i 2 de febrer a La Masella i les 
inscripcions es poden fer fins el 20 de desembre. En el cas 
d’Olèrdola, les persones interessades poden posar-se en con-
tacte amb Miriam Mulinari, al 647 41 68 64, o bé enviar un 
correu electrònic a l’adreça: mulinaripm@gmail.com

El proper 16 de febrer, a les 18 h., es representa “Iaia”, 
al Local Nou de Moja. Obra de Roger Peña, protagonitza-
da per Montserrat Carulla, Aleix Peña i Vicky Luengo.

En acabar l’obra hi haurà col·loqui entre els assistents 
i l’actriu Montserrat Carulla.

Entrades properament a la venda. Organitza: ANC Te-
rritorial d’Olèrdola.

Per a més informació: olerdola@assemblea.cat

Actes de Nadal, Cap d’Any i Reis
Diumenge 22 de desembre
A les 12:00, al Club Social de Daltmar, es farà cagar el tió

Divendres 27 de desembre
Recepció de cartes per part del patge reial
A la capella de Sant Esteve de Moja, a les 19:00h. En cas de 
pluja, al Centre Cívic La Xarxa.
A la fleca Fontanals, de Sant Pere Molanta, a les 17:00h

Dissabte 28 de desembre
El patge recollirà les cartes que s’adrecin al Reis d’Orient, al 
local Social de Can Trabal, de 18 a 19h.

Diumenge 29 de desembre 
El patge estarà al local Rossend Montané, de Sant Miquel a 
les 18:00h 

Dimarts 31 de desembre
Festa de Cap d’Any al Local Nou de Moja
A les 21.00h, amb ball i música en viu. A partir de la 1h, obert 
al públic. Inscripcions el 18 de desembre, al Local Nou, de 
20 a 21h.
En acabar les campanades, el Club Social de Daltmar dóna la 
benvinguda a l’any nou amb una copa de cava per a tothom

Diumenge 5 de gener
Els Reis Mags visiten el Club Social de Daltmar, a partir de les 
17:00h, amb xocolatada i actuació de pallassos. Els menors 
de 10 anys tindran obsequi.
Cavalcada de reis
-18:15h.- Arribada a Can Trabal i repartiment dels regals
-19:30h.-Arribada a Sant Miquel i repartiment dels regals
-20:45h.-Arribada a Sant Pere i repartiment dels regals a la 
Sala. Després visita a Can Torres
-19 :000- Arribada de la Cavalcada de SSMM els Reis 
d’Orient a la plaça de l’Església de Moja. Recorregut fins al 
Local Sant Jaume de Moja. 

Festes de Sant Macari de Moja
Divendres, 17 de gener
- A les 21:00 hores a la Plaça de l’església
Inici del Correfoc, amb els Diables Petits, Diables i el Drac

Dissabte, 18 de gener
- A les 9:00 hores, al Celler Cooperatiu de Moja Gran Cal-
çotada popular
- A les 22:30 hores, al Local Nou 
Concert de Festa Major amb Cafè Trio
Tot seguit, Ball de nit amb Cafè Trio

Diumenge, 19 de gener
- A les 11:30, a la Plaça de l’església Cercavila

Diumenge, 26 de gener
- A les 18:00 hores, al Local Nou, Concert de Sant Macari

Dissabte 21 de desembre
JORNADA DE

PORTES OBERTES
De 9:00h a 17:00 Jornada per presentar el 
nou Servei d’Equinoteràpia.
Totalment gratuïta
Per a més informació i inscripcions
truqueu al 696 62 60 50 (M.Àngeles Navas)

A l’Escola Pony Club Granja
Barri La Serreta s/n
www.lescola.com  info@lescola.com

AVUI VA
PER TU!


