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L’Ajuntament rebaixa
l’IBI el 4%

Es prepara l’arribada dels Reis Mags d’Orient

“Prioritzem no
apujar impostos”

Missatge d’Any Nou de l’Alcalde, Josep Tort

Olèrdola, referència d’atletisme 
popular

Joan Salas, nou mossèn a les
parròquies de Sant Miquel i
Sant Pere

Impuls de les festes del most

“Prioritzem no
apujar impostos”



La web municipal d’Olèrdola 
actualitza imatge i
millora continguts

El portal municipal 
d’Olèrdola a internet, 
olerdola.cat, ha registrat 
un substancial canvi, 
tant en imatge com en 
continguts. La web s’ha 
dissenyat de nou, amb 
una nova ordenació dels 
seus elements per així 
millorar la seva usabili-
tat.

El canvi va més en-
llà dels aspectes visuals 
i també suposa tenir 
més ben organitzats 

els continguts. Ara hi ha quatre seccions principals. A la de 
“l’Ajuntament” s’hi troba la informació corporativa. En la de 
“Tràmits i gestions” s’ofereix la possibilitat de fer alguns trà-
mits municipals de forma telemàtica. La secció “Viure a Olèr-
dola” inclou llistat de serveis municipals i a la secció “Conèixer 
Olèrdola” es preveu  disposar de tota la informació turística i 
de llocs d’interès per visitar el municipi.

Des de l’Ajuntament d’Olèrdola es concep la web com un 
mitjà d’informació dels serveis de l’Ajuntament i una porta 
més que apropa el ciutadà a l’administració, facilitant-li trà-
mits i documentació que necessiti. Però també s’entén com 
un canal que recull i difon l’activitat que es fa al municipi, amb 
actualitzacions informatives diàries.

Campanya solidària de
recollida d’aliments

L’Ajuntament d’Olèrdola organitza una campanya solidària 
de recollida d’aliments per a poder repartir-los entre les fa-
mílies més necessitades del municipi. Els veïns que desitgin 
col·laborar en la campanya ho podran fer, fi ns el divendres 14 
de desembre, portant els aliments en els diferents punts de 
recollida establerts en els nuclis del municipi.

Es demana portar aliments envasats com ara llet, arròs, 
pasta, llegum, llaunes de tomàquet (fregit, triturat...), llaunes 
de conserva (tonyina, sardines, verdures...), galetes, oli, sopa 
de sobre o fruites en almívar.

A Moja els aliments es podran portar al Centre Cívic La 
Xarxa, dimarts i dijous dies 4, 11 i 13 de desembre, en horari 
de 17 a 20h. A Sant Miquel d’Olèrdola, a l’ajuntament, es po-
dran portar els aliments de dilluns a divendres, en horari de 8 
del matí a les 3 de la tarda, i els dilluns a la tarda de 4 a 6.

A Sant Pere Molanta s’ha fi xat com a punt de recollida el 
Centre Cívic Gatzara, els dilluns i dimecres, de 17 a 20h. Als 
locals socials de Can Trabal i de Daltmar, es podran portar els 
aliments els dissabtes dies 1 i 8 de desembre. En el cas de 
Daltmar, de 5 a 7 de la tarda, mentre que a Can Trabal serà 
de 5 a 8.

Desacord amb la proposta de 
restaurar Can Sogas

En sessió extraordinària celebrada dijous 11 d’octubre a 
la tarda, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola manifestava el seu 
desacord amb la proposta presentada de restauració de la 
bòbila de Can Sogas. La proposta havia estat traslladada a 
l’Ajuntament per part de l’Agència de Residus i consistia en 
reomplir l’espai amb bales compactades de rebuig.

L’Ajuntament d’Olèrdola obre 
al públic les tardes de dilluns

 Des d’aquest mes de novembre, l’Ajuntament d’Olèrdola 
obre al públic una tarda a la setmana. L’horari presencial 
d’atenció ciutadana a les ofi cines de l’ajuntament s’amplia i 
ara també inclou les tardes de dilluns, des de les 4 a les 6. En 
aquesta franja horària de tarda es podran realitzar qualsevol 
de les gestions que fi ns ara només es podien resoldre durant 
l’horari d’atenció del matí. Aquest horari se segueix mantenint 
ininterromput de dilluns a divendres, des de les 8 del matí a 
les 3 de la tarda.

Per les tardes de dilluns es podran atendre tots aquells 
tràmits que afectin els veïns, llevat de les visites en hores 
concertades amb tècnics i regidors. El regidor de personal de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, Artur Santacana, recordava que el 

govern de l’Estat 
ha obligat a am-
pliar fi ns a 37’5 
hores setmanals 
la jornada laboral 
dels treballadors 
de les administra-
cions públiques. 
Santacana indi-
ca que “després 
d’acordar-ho amb 
els treballadors 
de l’Ajuntament 
d’Olèrdola” s’havia 
cregut convenient 
que aquesta am-
pliació de jornada 
dels treballadors 
“suposi un be-
nefi ci directe pel 
ciutadà” oferint 
aquesta amplia-
ció de l’horari 
d’atenció al públic.Xerrada “Què cal saber del càncer” dijous 13 de desembre, a les 19h al Centre 

Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta, amb la doctora Meritxell Arenas



Butlletí Informatiu Municipal · Desembre de 2012

L’Ajuntament d’Olèrdola abaixa l’IBI un 4% pel 2013
L’Impost de Béns Immobles(IBI) 

que hauran de pagar els veïns 
d’Olèrdola l’any 2013 es reduirà en un 
4% respecte la quota aplicada aquest 
any. Aquesta és la modifi cació més 
important de les ordenances fi scals 
d’Olèrdola pel 2013, aprovades dilluns 
12 de novembre en un ple extraordi-
nari de l’Ajuntament.

El regidor d’Hisenda, Artur Santa-
cana, va diferenciar entre impostos i 
taxes. En el cas d’impostos com l’IBI, 
s’havia decidit des de l’equip de govern mantenir o reduir els 
imports. Pel que fa a les taxes, els preus establerts intenten 
tendir a cobrir el 100% del cost del servei, tal i com marca la 
normativa, per bé que encara hi ha aportacions directes de 
l’Ajuntament.

L’impost de vehicles de tracció mecànica puja un 3%. La 
taxa de la brossa augmenta en un 8%, en bona part per la pu-
jada de l’IVA, mentre que la taxa per subministrament d’aigua 
té un tractament diferenciat segons els consums. En el primer 
tram, que garanteix el consum promig d’una família, es manté 
el preu. En la resta de trams, per gravar els consums exces-
sius, la puja mitjana és d’un 30%. El govern municipal també 
ha recordat que s’han pogut mantenir aquests criteris malgrat 
el preu de l’aigua que subministra ATLL hagi pujat un 70%. 
Olèrdola també és l’únic municipi de l’entorn que ha decidit no 
reduir la quantitat d’aigua inclosa en el primer tram de consum, 
el més bonifi cat i el que afecta de manera majoritària als veïns.

Altres modifi cacions que inclouen les ordenances fi scals 
pel 2013 són que els preus que es cobren de brossa als por-
tals buits es redueixen en un 67% i que es contempla la pos-
sibilitat de fraccionar el rebut de brossa en dos pagaments.

Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, ha subratllat que la baixa-
da de l’IBI en un 4% suposa un estalvi major pels veïns que 
l’import que els comportarà la puja de la taxa de brossa. 

Els preus públics 
dels tallers i escoles 
esportives que or-
ganitza l’Ajuntament 
d’Olèrdola s’han mo-
difi cat amb l’objectiu 
que aquests ser-
veis s’autofi nanciïn. 
L’aplicació d’aquest 
criteri ha comportant 
canvis signifi catius 
respecte els preus 
vigents el curs pas-

L’alcalde també ha posat l’accent en 
què Olèrdola havia estat l’únic mu-
nicipi de Catalunya que aquest 2012 
va deixar sense efecte la puja de l’IBI 
decidida inicialment per l’Ajuntament, 
per així  pal·liar l’increment del 10% 
imposat per l’Estat.

El grup municipal de CiU va votar 
en contra de les ordenances, conside-
rant que l’esforç de l’equip de govern 
per reduir la pressió fi scal “no era su-
fi cient”, segons assenyalava el porta-

veu d’aquest grup municipal, Josep Maria Sánchez.
El ple també va acordar, amb el vot en contra de CiU, una 

modifi cació de pressupost que inclou variar la distribució de 
partides del capítol de personal, fi ns a 56.000 euros, perquè els 
treballadors rebin un complement de productivitat. 

Després d’un tens debat, amb el vot en contra de CiU 
es va prendre l’acord de que els regidors no cobrarien per 
l’assistència al ple extraordinari del passat 11 d’octubre. El 
govern també va fer notar que CiU mentia quan afi rmava que 
l’equip de govern costava 85.000 euros anuals i va recordar 
que l’alcalde només cobra la part proporcional del que perd 
per la reducció de jornada al seu lloc de treball. Josep Maria 
Sánchez després matisava que els 6 regidors d’APO-PM cos-
taven 80.000 euros anuals, mentre que els 5 de CiU 9.000. Ar-
tur Santacana va destacar que, llevat del cas de l’alcalde, tots 
els regidors del consistori cobren per assistència a reunions 
de Junta de Govern i plens i va convidar al portaveu de CiU 
a que comprovés l’estat fi nal d’execució del pressupost per a 
veure com les xifres que havia dit no eren certes.

En el ple , també es va anunciar que l’alcalde renunciava a 
cobrar la paga extra de Nadal. Tot i que la retallada decidida 
per l’Estat no afecta als sous dels càrrecs electes, l’alcalde ha 
pres la decisió de renunciar a aquesta paga  en solidaritat amb 
els treballadors municipals.

Es modifi quen els preus dels tallers i escoles esportives 
buscant que s’autofi nanciïn

sat, entre els quals cal assenyalar l’increment del preu de les 
escoles esportives, que passa a tenir un import de 40 euros 
el trimestre si es fa una sessió a la setmana i de 80 si se’n fan 
dues.

La modifi cació de l’ordenança fi scal que dóna llum ver-
da a aquest canvi de preus va ser un dels acords més des-
tacats que es van prendre en la sessió extraordinària de ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrada aquest dilluns 1 d’octubre. 
Des de CiU es va votar en contra d’aquesta modifi cació, valo-
rant que era un exemple de la falta de previsió per part del go-
vern, segons exposava el portaveu d’aquest grup municipal, 
Josep Maria Sánchez.

Un altre dels acords del ple va ser amortitzar les 8 places 

incloses en la plantilla de personal laboral corresponent a les 
escoles bressol. Des del govern es va exposar que la decisió 
era una conseqüència lògica de l’externalització del servei.El 
grup municipal de CiU hi va votar en contra recordant la seva 
posició contrària a l’externalització perquè, segons explicava 
Josep Maria Sánchez, volia dir que el govern havia estat inca-
paç de portar una gestió efi cient.

L’amortització de les places suposa donar de baixa de la 
plantilla de l’Ajuntament a aquestes 8 treballadores. El govern 
explicava que l’import de la partida canvia de capítol, passant 
del de personal a la del Capítol II per a fi nançar el contracte 
amb l’empresa adjudicatària del servei. Des de CiU es va po-
sar en dubte que amb la nova empresa el personal hagi man-
tingut les condicions laborals i es va assenyalar que ja s’havia 
produït un acomiadament.

El ple, també amb els vots en contra de CiU, va procedir 
a l’aprovació defi nitiva de les modifi cacions de la plantilla de 
personal i de la relació de llocs de treball. Les al·legacions 
presentades van ser desestimades llevat d’una, que va ser 
recollida parcialment i que comporta especifi car les carac-
terístiques de la plaça d’enginyer tècnic.Recollint una de les 
al·legacions presentades, CiU explicava que aquests canvis 
no havien estat objecte de negociació amb els representants 
dels treballadors, mentre que el govern replicava assegurant 
que no havien rebut cap contraproposta.



Des d’APO_PM saludem un cop més a 
totes les olerdolenques i a tots els olerdo-
lencs.

Com cada any l’equip de govern ha por-
tat al ple municipal, i s’han aprovat, la pro-
posta de les ordenances fi scals per a 2013. 
Per variar, s’han aprovat amb els nostres 6 
vots a favor i  els 5 vots en contra de CIU. 
Les ordenances fi scals d’un ajuntament no 
són una qüestió menor, i el fet que CiU hi 
voti en contra en les actuals circumstàncies 
tampoc. Com tots sabeu les OOFF són els 
impostos municipals i el conjunt de taxes i 
preus públics, amb la qual cosa és fàcil re-
córrer a la demagògia política, com nova-
ment s’ha posat de manifest, i més quan des 
de l’equip de govern s’ha apostat per reduir 
la pressió fi scal als veïns.

No és una qüestió menor que Olèrdola 
deixés sense efecte l’increment del 3% l’IBI, 
igual a la infl ació de 2011, després de la im-
posició, unilateral, del govern de l’estat que 
exigia un augment indiscriminat del 10% en 
tots els rebuts de contribució urbana. No és 
una qüestió menor que per a 2013 l’equip 
de govern abaixi un 4% addicional l’IBI, que 
sumat a la no aplicació de l’IPC anual, resta 
un 7%. Tampoc és una qüestió menor apro-

par les taxes al preu real del cost del servei, 
seguint el principi de que “qui usa paga”. Tot 
plegat, d’aquests exercicis de coherència  
en surten, per a la oposició, arguments per 
votar-hi en contra, perquè se’ns diu en ple 
municipal que no hi ha prou intensitat en les 
baixades o ajustos. 

No són una qüestió menor les retallades 
que tant l’Estat-PP com la Generalitat-CiU 
han aplicat als municipis, on. tenim impaga-
ments, una gran morositat de les adminis-
tracions, desviacions i retards en les trans-
ferències corrents,  supressió de programes 
públics de suport a l’equilibri del territori 
(PUOSC, Xarxa de Municipis), retallades en 
les subvencions com les escoles bressol (de 
1800 euros/infant a 800 euros), catastròfi -
ques..., que òbviament afecten directament 
el pressupost municipal perquè els serveis 
es segueixen prestant.

Per tot això ara més que mai les orde-
nances representen un dels pocs instru-
ments en els quals els veïns, representats 
pels seus regidors i alcalde, poden defi nir 
les línies bàsiques pel fi nançament dels ser-
veis municipals que volen oferir a la comuni-
tat. Sense oblidar increments d’ingerències 
vingudes des de l’administració central, 

deixant cada vegada amb menys marge de 
maniobra i independència municipal per de-
cidir quina és la millor manera de gestionar 
els recursos del veïns i veïnes.

Ara, malgrat haver fet una gestió econò-
mica modèlica de l’ajuntament, els roma-
nents de tresoreria generats d’aquesta 
gestió no es podran aplicar per oferir més 
serveis i millores al ciutadà del nostre muni-
cipi. Estem d’acord que hi hagi mà dura amb 
aquells ajuntaments que no han fet bé la 
seva feina, però on no podem estar d’acord 
és en que a tots ens posin al mateix sac.

Volem felicitar a CIU per la seva victòria 
electoral al municipi d’Olèrdola i a Catalunya 
a les darreres eleccions i a ERC pel seu fort 
increment de recolzament. Però sobretot als 
ciutadans i ciutadanes d’Olèrdola que han 
exercit el seu dret a vot de forma absoluta-
ment cívica i plural.

Des d’Alternativa per Olèrdola-PM, vo-
lem desitjar unes molt bones festes nada-
lenques i millor entrada d’any a tots els veïns 
i veïnes, amb l’esperança que l’any vinent 
sigui millor que aquest i que d’una vegada 
per totes puguem dir que la crisis és història.

Entre tots podem fer moltes coses i en-
tre tots farem present i futur.

Benvolguts veïns i veïnes del municipi d’Olèrdola, 
En primer lloc voldríem valorar el resultat de les 
eleccions al Parlament de Catalunya. La primera 
valoració no és positiva d’acord amb el sentiment 
que existia al carrer, la Diada de l’Onze de Set-
embre i el dret a decidir. Tot i així hem tornat a 
guanyar les eleccions i el suport al nostre Presi-
dent Artur Mas, amb un discurs més radical, ha 
estat majoritari, si bé ens hem deixat 12 diputats 
en el camí. Les retallades han pogut infl uir, però 
recordeu la segona opció mes votada, té gairebé 
30 diputats menys, el que no deixa lloc a dubte 
de quina és l’elecció dels catalans per liderar el 
projecte sobiranista en aquesta nova etapa. Tot el 
nostre recolzament al President Mas per la seva 
honestedat, valentia i defensa de Catalunya.
Respecte al municipi d´Olèrdola el resultat de les 
eleccions ha estat de nou majoritari el recolzament 
a CIU, amb 784 vots, sent la segona opció més 
votada la candidatura d´ERC amb 286 vots, el que 
provoca una interpretació clara de suport al Pre-
sident Mas i al dret a decidir. El poble d´Olèrdola 
ha tingut molt clar qui ha d’encapçalar el projecte 
sobiranista, gràcies a tots els olerdolencs pel vos-
tre suport.
En clau local voldríem informar dels últims acords 
decidits per l’equip de govern del municipi 
d´Olèrdola, APO-PSC, respecte als impostos mu-
nicipals. Nosaltres demanàvem una rebaixa dels 
mateixos d’acord amb la situació actual econòmi-
ca i la presumpta bonança de les arques muni-
cipals, qüestió que no va prosperar. El que sí va 
prosperar és una paga de productivitat per tots 
els treballadors municipals equivalent a l´import 
de la paga extraordinària de Nadal que el Govern 
de Rajoy ha decidit paral.litzar el seu pagament a 
tots els treballadors públics. Des de l’equip de go-
vern no van saber explicar quins criteris tenien per 
abonar la mateixa, ja que és lineal, la cobren tots 
els treballadors, estiguin de baixa, expedientats o 

situació assimilada. El grup de CIU va denunciar 
aquesta modifi cació del pressupost que suposava 
una burla al decret de mesures d’estalvi i dèfi cit 
pressupostari. També suposa una falta de solidari-
tat municipal respecte a tots els organismes e ins-
titucions que han complert amb aquesta mesura, 
així com la majoria de treballadors que no han vist 
compensada la pèrdua de la paga extraordinària, 
i en especial un perjudici econòmic pel municipi 
d´Olèrdola que disposarà de 75.000 euros menys 
per polítiques municipals.
També en el mateix ple es va tractar en l’ordre 
del dia deixar sense efecte el pagament als regi-
dors del ple extraordinari convocat per CIU per 
l’abocador de la bòvila de Can Sogues. Bé, sem-
bla ser que no els hi va agradar la nostre posició 
contrària a que Olèrdola sigués l’abocador del 
Penedès i ens varen “castigar” sense cobrar les 
dietes de 116 euros. Vam manifestar que la con-
vocatòria del ple obeïa a la inquietud dels veïns 
del municipi, i en especial del nucli de Sant Pere, 
l´Arboçar i Can Trabal, amb els que es varen reu-
nir dues vegades, així com dos desplaçaments 
a Barcelona, per manifestar la nostre posició a 
l’Agència Catalana de Residus. Els membres 
d´APO-PSC, van dir que no tenien constància de 
cap inquietud dels veïns, però bé la reacció con-
tra CIU per convocar aquest ple extraordinari té 
una explicació: l’empresa titular de la bòvila té una 
deute amb el municipi en concepte d’impostos de 
350.000 euros, des de ja fa uns anys. Davant de 
la seva incompetència per cobrar aquests diners 
(l’empresa és insolvent i els terrenys tenen moltes 
carreges hipotecàries preferents), pretenien omplir 
de “bales compactades de brossa orgànica” el 
municipi d´Olèrdola. Penseu quan pagueu l´IBI, les 
brosses, un recàrrec o una llicència, que dins del 
municipi tenim una empresa que deu 350.000 eu-
ros que no els podrà cobrar per la nefasta gestió 
de l’equip de govern.

Aquestes quantitats no impedeixen que l´Alcalde 
tingui un cost mensual pel municipi de més de 
2.000 euros, (a banda Consell Comarcal i Man-
comunitat) segons ell quantitat equivalent a una 
tercera part del seu sou en l’empresa que pres-
ta serveis, que seguint el seu càlcul cobra 6.000 
euros. Tot i sent una quantitat considerable, més 
greu és la situació de 3 regidors de APO-PM, que 
cobren més de 1.200 euros mensuals per no més 
de 6 hores mensuals de feina municipal, com és 
l’assistència a les juntes de govern, dues al mes, 
amb una duració aproximada entre una i dues ho-
res, i l’assistència als plens municipals d’una hora 
mensual. Com argument podran dir que destinen 
moltes més hores al municipi d’aquestes. Sí, les 
mateixes que CIU, altres grups politics sense re-
presentació, Associacions de veïns, i les més de 
300 entitats municipals que no reben contrapres-
tació alguna, i treballem molt pel municipi. Re-
cordem als regidors d´APO-PSC, que els càrrecs 
polítics municipals són voluntaris, i només donen 
dret a dietes.
Volem denunciar que en la situació actual de crisi, 
amb més de 300 aturats al municipi, i la situació 
critica de moltes famílies, no és de rebut que per 
l’equip de govern es permeti que una empresa 
tingui un deute de 350.000 euros i que no serà 
possible el seu cobrament; dóna unes pagues de 
productivitat lineals a tots els treballadors en con-
tra de lo establert legalment, tot i segur que alguns 
la mereixem amb escreix;  convoca places de 
concurs per treballadors a mida; externalitza ser-
vei d’escoles bressol,; una política de adjudicació 
de serveis municipals, més que qüestionable. Tot 
això amb una despesa de més de 80.000 euros 
anuals pels càrrecs politics, i el municipi es trobi 
aturat amb una evident falta d’inversió i propostes 
il·lusionants pel conjunt de la població.
Desitgem unes bones Festes de Nadal i una bona 
entrada d’any nou a tots els nostre veïns.
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Mossèn Joan Salas pren el
relleu de mossèn Jordi Bertran

El passat 28 d’octubre es va viure un 
diumenge de comiats i benvingudes a les 
esglésies de Sant Miquel d’Olèrdola i de 
Sant Pere Molanta. La darrera eucaristia del 
mes d’octubre ha servit per retre homenat-
ge  a mossèn Jordi Bertran en motiu del seu 
comiat com a responsable de les dues pa-
rròquies, a la vegada que també es donava 
la benvinguda a mossèn Joan Salas, el dia-
ca que el substitueix. 

A Sant Miquel d’Olèrdola, l’alcalde 
d’Olèrdola, Josep Tort, va agrair a mossèn 

Mossèn Joan Salas, primer per 
l’esquerra Dimarts 20 de novembre, al Centre Cívic La 

Xarxa de Moja, ha tingut lloc un taller molt 
dinàmic i pràctic que facilitava a les famí-
lies pautes per a que els infants segueixin 
una alimentació saludable. L’Ajuntament 
d’Olèrdola, en col·laboració amb la Diputa-
ció de Barcelona, organitzava aquest taller 
d’alimentació a l’edat infantil, que ha estat 
impartit pel  dietista i nutricionista Àlex Vi-
dal, d’”Alimenta’t”. El propòsit era el de re-
soldre dubtes que les famílies tenen sobre 
la alimentació dels seus fi lls, a partir de la 
introducció de conceptes bàsics per a que 
puguin ser comprensibles els fonaments 
d’una dieta equilibrada.

Taller d’alimentació 
infantil saludable

Jordi Bertran els seus 21 anys de dedicació al municipi i la col·laboració que 
des de l’Ajuntament s’ha rebut per part seva en aquests anys. Com a mostra 
d’agraïment, l’alcalde li va lliurar exemplars dels llibres que s’han editat recen-
tment sobre el municipi amb el suport de l’Ajuntament. Mosèn Jordi Bertran 
té 78 anys d’edat. Ha estat 21 anys el responsable de la parròquia de Sant 
Miquel i gairebé 17 de la de Sant Pere Molanta i l’Arboçar. Mossèn Joan Sa-
las, de 45 anys, és originari d’Andorra i agafa el relleu després d’haver prestat 
serveis religiosos al barri de Sant Cosme i Sant Damià d’El Prat.

A Sant Pere Molanta, en nom dels feligresos de Can Torres, Can Trabal, 
l’Arboçar i Sant Pere Molanta, Antoni Palazon va lliurar-li a mossèn Jordi Ber-
tran un poema d’agraïment elaborat per la redacció de Font-tallada. També li 
va adreçar paraules de reconeixement, on es destaquen “la humilitat i huma-
nisme” de mossèn Jordi Bertran.

“Treballem per gravar el menys possible la butxaca dels olerdolencs”

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

Benvolgudes olerdolenques i olerdolencs.

Una vegada més, arribem a la fi  d’un altre 
any i entrem en aquestes dates nadalenques i 
de preparació d’inici de nou any que sembla 
que per uns moments ens permeti deixar en-
rere  les difi cultats viscudes els darrers temps.

És difícil trobar una família a qui la crisis no 
afecti o que no tingui un amic en difi cultats a 
la seva feina. Només us puc dir, que des de 

l’ajuntament, dins de les nostres possibilitats i competències, 
estem buscant fórmules per dur més empreses al municipi, 
procurem inversions per disposar de noves tecnologies per fer 
atractiva la ubicació empresarial al municipi, tot pensant en què 
aquestes i les que ja hi ha utilitzin la borsa de treball que tenim 
pròpia. Fem emprenedoria i orientem aquells que volen crear 
el seu propi negoci, i en última instància actuem a través dels 
serveis socials per ajudar aquelles famílies amb més problemes 
d’exclusió.

Tot i així, l’índex d’atur del municipi oscil·la entre el 11% i el 
14%, inferior a molts altres indrets, que poden arribar fi ns a un 
33% o 35% o al promig de l’Alt Penedès que oscil·la entre 15% 
i 16%.  Però no per això deixa de preocupar-nos aquestes més 
de dues-centes persones que estan a l’atur del nostre municipi.

Des de l’Ajuntament som conscients de l’esforç que estan 
fent els ciutadans, ja no tan sols els del nostre municipi, sinó de 
tot l’estat. Aquesta situació econòmica ens està castigant amb 
un increment molt important d’impostos i reducció dels ingres-
sos a moltes famílies, sigui per estar en atur, sigui per reducció 
de pagues o de sou. Hi ha un increment de preu molt important 
en serveis bàsics com aigua, llum, gas..., creació de noves taxes 
com les sanitàries, retallades importants en ensenyament que 
provoquen augment de taxes i increments de ràtios i per rematar 
l’assumpte, apujada de l’IVA i proposta de pujar les jubilacions 
entre un 1% i 2% quan l’IPC es força superior.

Doncs nosaltres sí que tractem de posar el nostre granet de 
sorra, perquè som conscients d’aquest increment de la pressió 
a la butxaca de les famílies. Per això hem aprovat pel 2013 una 

rebaixa de l’IBI d’un 4%, que amb el 3% que varem deixar sense 
efecte l’any anterior i que no tenim constància que hagi fet cap 
més ajuntament, i no aplicant tampoc el IPC d’aquest any, su-
posa una reducció d’un 10% d’aquest impost que afecta molt 
directament a les famílies del nostre municipi. Aquesta circum-
stància  provocarà un esforç important als pressupostos que 
haurem d’aprovar pel 2013. Aquesta rebaixa no la podem aplicar 
a d’altres taxes per la simple raó que a l’Ajuntament també li han 
apujat la factura (IVA, reducció de subvencions, llum, aigua...) i 
que provoca el trasllat de la mateixa al ciutadà

La situació no és la millor que hem viscut, però tingueu per 
cert, que des de l’equip de govern, s’està treballant amb l’objectiu 
de gravar el menys possible la butxaca de les olerdolenques i els 
olerdolencs. Tot això pot provocar que haguem de renunciar a 
alguna de les inversions que teníem en el nostre programa elec-
toral, però preferim això i ser molt curosos amb la despesa, que 
fer la part més senzilla, apujar impostos.

Em quedo amb la idea que entre tots podem fer moltes co-
ses i entre tots farem un present i futur molt millor que el que ara 
se’ns presenta.

Deixeu-me felicitar un cop més a la solidaritat de les perso-
nes que conviuen al municipi, perquè i malgrat encara no s’hagi 
exhaurit el termini en el moment que estic escrivint aquest text, 
ja podem considerar tot un èxit la recollida d’aliments destinada 
a ajudar famílies amb difi cultats. 

També deixeu-me tenir un record per aquells que durant 
aquests any ens han deixat, persones que ja no són al nostre 
costat i que de ben segur els seus familiars tindran ben presents. 
I donar la benvinguda als nous nadons, que són i seran el nostre 
futur i que han dut alegria al seu voltant.

Vull desitjar-vos a totes les persones que conviviu en aquest 
municipi, unes bones festes nadalenques entre familiars i amics, 
que la salut imperi entre els vostres, que gaudiu d’aquests dies 
especials que fan sorgir el millor de tots i que l’any nou que te-
nim a tocar tinguem l’oportunitat d’oblidar-nos del que vol dir la 
paraula crisi.

Josep Tort i Miralles
Alcalde d’Olèrdola



La pluja condiciona la Trobada de Gegants
a Sant Pere Molanta

L’amenaça de pluja i la seva aparició fi nal va condicionar, 
diumenge 21 d’octubre, la XIIa edició de la Trobada de Ge-
gants a Sant Pere Molanta, però no fi ns al punt de suspendre 
l’activitat. Davant el temor de ser sorpresos per un xàfec, l’inici 
de la cercavila es va avançar uns minuts respecte l’horari pre-
vist. Un cop començat el trajecte, abans de dos quarts d’una 
del migdia, es va decidir escurçar el recorregut coincidint amb 
l’aparició de les primeres gotes.En aquesta Trobada hi van 
prendre part els gegants de Camprodon, els d’Esplugues de 
Llobregat, els Gegants de Viserda de Monistrol de Montse-
rrat, els gegants de Sant Jaume de Barcelona, els del barri del 
Poble Nou de Manresa i els amfi trions, en Pere Moranta i la 
Griselda, que tancaven la comitiva.

La Festa Major del Parc, celebrada diumenge 4 de no-
vembre al matí al Conjunt Monumental d’Olèrdola, es va 
veure alterada per la pluja. Durant els preparatius i el mun-
tatge de les activitats, a primera hora del matí, tot apuntava 
que el temps respectaria la Festa i es podrien realitzar amb 
normalitat la varietat de propostes incloses en el programa. 
Però a partir de les 11 del matí la pluja continuada va con-
dicionar la Festa fi ns el punt d’obligar a suspendre alguns 
dels seus continguts principals, com l’actuació del grup 
d’animació Xip-Xap.

El taller d’esports rurals i de fi ra es va muntar, però al 
poc temps d’iniciar-se també es va haver de desparar. El 
grup “Gumbo Jass Band” reservava per a la jornada la imat-
ge impactant d’actuar a l’interior de la cisterna del recinte 
arqueològic, però el temps també ho va impedir i la forma-
ció musical només va poder oferir una breu actuació al cos-
tat de l’Aula d’Interpretació. En l’interior de l’Aula sí que es 
van poder realitzar dos dels tres tallers programats a càrrec 
de l’empresa d’educació ambiental “Quatrepasses”. També 

La pluja altera la Festa Major del Parc

El Casal d’Avis de Sant Pere 
Molanta celebra

el seu 7è aniversari
Una vuitante-

na d’associats a 
l’entitat participaven 
en el dinar de cele-
bració del 7è aniver-
sari del Casal d’Avis 
de Sant Pere Molan-
ta, dissabte 10 de 
novembre. L’acte es 
va fer al Local Mo-
lantenc, enmig d’un 
agradable ambient 

va ser molt seguida la visita al conjunt feta a partir de les 12 
del migdia, malgrat el tram inicial es fes encara sota la pluja.

de germanor, i va incloure ball i exhibició de ball country per 
part dels membres del casal que els dijous practiquen aquesta 
activitat al Centre Cívic Gatzara. En el transcurs de l’acte, es 
va anunciar que el Casal d’Avis col·laboraria amb la Fundació 
de la Marató de TV3 recollint fons. Durant la festa ja es van 
poder recaptar 216 euros. Les aportacions es poden seguir 
fent fi ns el 15 de desembre al mateix casal de la gent gran de 
Sant Pere Molanta.

Es visita el Sant Sepulcre
El Sant Sepulcre d’Olèrdola és una peça excepcional del 

romànic en el context català. De manera molt puntual, s’ha po-
gut visitar aquests darrers anys en diverses ocasions. La més 
recent, dins del programa de les Jornades Europees del Pa-
trimoni, en una activitat organitzada pel Museu d’Arqueologia 
de Catalunya.  El Sant Sepulcre és un monument declarat 
d’interès nacional i es troba en una fi nca privada. Caldria tenir-
lo obert un cop al mes, però l’estat de conservació de les pin-
tures romàniques del seu interior ho desaconsellaria. Abans 
caldria engegar el projecte de restauració ja redactat i recupe-
rar l’estructura per plantejar-se un règim de visites més ampli, 
tal i com assenyala Núria Molist, arqueòloga que ha guiat la 
visita i directora de la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia.
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Impuls a la Festa del Most de Moja

Caldrà fer alguna correcció però la impressió de la Comissió 
de Festes de Moja és que la Festa del Most d’aquest 2012 mar-
ca un camí que se seguirà en els propers anys. En les darreres 

Festa del Most a
Sant Pere Molanta

Un concert de gòspel tancava la festa

edicions les activitats es limitaven a fer un ball i un sopar del 
Most, amb alguna aïllada proposta complementària. Enguany 
s’ha pogut donar un salt endavant, amb activitats durant dos 
caps de setmana i la introducció d’una matinal al Celler Coope-
ratiu, el dissabte 27 d’octubre al matí , farcida de novetats i amb 
trepitjada de raïm inclosa. Tot va començar a les 9 del matí, amb 
un esmorzar popular a càrrec del grup gastronòmic “Tres Pins” 
que va comptar amb la presència de més de 200 persones, en 
bona part integrants dels balls populars que van protagonitzar 
la cercavila. Grans i petits no es van voler perdre la trapitjada de 
raïm i van aplicar el seu pes per a treure del raïm el suc i obtenir 
el most. Però l’activitat no va acabar aquí.  De manera paral·lela, 
es van anar succeint visites al Celler Cooperatiu, a càrrec de 
Pere Solé, l’acte de lliurament del premi de fotografi a convocat 
per l’AFM i passejades amb carro. La Festa del Most de Moja 
també va viure una elaborada sessió que maridava embotits 
i caves, una master class a càrrec del prestigiós cuiner Oriol 
Llavina, tast de vins del municpi i el ball amb el sopar del Most 
al Local.

Novetats ben rebudes per la Festa Major de Sant Miquel
La Societat La Lleialtat de Sant Miquel ha ofert una valora-

ció satisfactòria de la celebració de la Festa Major del poble. 
Maria Montané, presidenta de l’entitat, reconeixia que en al-
guns casos l’assistència “hagués pogut ser major”, sobretot en 
algun acte de nit, però posava l’accent per sobre de tot en la 
gran participació dels veïns i el bon ambient registrat en actes 
com el pregó de Joan Carles Álvarez o el concert d’ “Essència 
de Gospel”, precisament les propostes que servien per obrir i 
tancar la Festa Major. 

Una de les novetats que ha funcionat prou bé ha estat 
el canvi de plantejament de diumenge, en l’àmbit musical. 
S’apostava per un concert vermut amb una formació d’arrel 
tradicional, La Portàtil FM i es descartava el ball amb una or-
questra. Després la música tornava amb el concert de gòspel. 
Les activitats adreçades als més petits van tornar a ser un dels 
centrés d’interès més ben valorats de la Festa Major. En espe-
cial el dissabte, amb el jocs tradicionals, les passejades en poni 
i els infl ables, així com la concorreguda cursa d’orientació.

El darrer cap de setmana 
d’octubre Sant Pere Molan-
ta ha celebrat la seva Festa 
del Most. Sota l’organització 
de la Societat Principal-Unió, 
el programa d’actes ha in-
clòs propostes adreçades a 
tots els públics, amb cinema 
infantil, ball de nit, sortida a 
Sant Sadurní i teatre.Dissab-
te al migdia, una quarantena 
d’infants responien a la crida 
de veure en pantalla gegant la pel·lícula “Feliz dia rey Julian”, 
amb els pingüins de Madagascar.  Per la nit es va fer el Ball 
del Most, amb el conjunt musical “Cafè Trio”. I l’endemà tenia 
lloc una completa visita a Sant Sadurní per conèixer el Cen-
tre d’Interpretació del Cava,  Xocolates Simó i les caves Pere 
Ventura. El grup “L’Escorça” de Sant Joan de Mediona tancava 
la Festa del Most amb la representació de l’obra de Dario Fo 
“Mort accidental d’un anarquista”, dins de la programació de la 
22a Roda de Teatre de l’Alt Penedès.

“País de Cotó” fa funcionar 
la seva “Fàbrica de somnis” 

a Moja

Pirates que fan 
abordatges de petons 
i abraçades, cowboys 
despistats que munten 
sobre les espatlles de les 
seves mares i pares, ba-
llarines que no paren de 
donar voltes o cercadors 
de planetes. Els infants 
que diumenge 11 de no-
vembre es van desplaçar 
per la tarda fi ns al Local 
Nou de Moja van poder ser aquests i altres màgics personatges 
gràcies a l’espectacle la “Fàbrica de somnis” , de la companyia 
gironina “País de Cotó”. Sota l’enunciat “Olèrdola viu el Parc”, 
l’actuació formava part del programa “Viu el Parc” i va ser molt 
ben rebuda per la quarantena d’infants que van participar de 
l’espectacle.
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Cursa d’orientació “Vallmoranta”

Dijous 27 de desembre
A les 18:30 el patge reial re-
collirà les cartes dels nens a 
la Capella de Sant Esteve de 
Moja Organitza:Grup de Jo-
ves

Cap d’Any a
Sant Pere Molanta
Dilluns 31 de desembre, a les 
22:00, Sopar de Cap d’any i 
ball amb el duet musical Axis. 
Organitza: Societat Principal-
Unió

Cap d’Any a Moja 
Dilluns 31 de desembre, a les 
21:00, Sopar de Cap d’Any al 
Local Nou. Després ball amb 
Essència Duet. Organitza: 
Comissió de Festes de Moja.

Dissabte 29 de desembre
A les 18:00, el patge recollirà 
les cartes dels nens, al Centre 
Cívic Gatzara de Sant Pere 
Molanta. En acabar hi haurà 
un pica-pica. Organitza: AMPA 
escola Rossend Montané

Cavalcada de Reis a Moja
Dissabte 5 de gener, a  les 
19:00, entrada per la plaça de 
l’Església fi ns el Local Nou. 
Allà els Reis lliuraran un ob-
sequi als nens i després faran 
un tomb pel poble. Organitza: 
Grup de Joves

Cavalcada a Can Trabal, 
Sant Miquel i Sant Pere
Dissabte 5 de gener
18:15-Arribada a Can Trabal i 
repartiment de regals
19:45: Arribada a Sant Miquel 
i repartiment de regals
20:45h. Arribada a Sant Pere 
i repartiment de regals a la 
Sala. Després visita a Can To-
rres per repartir-hi els regals. 
Finalment, els Reis tornaran a 
Sant Pere a repartir els regals 
a les cases.
Organitza: Ampa Rossend 
Montané, Àrea de Cultu-
ra Can Trabal i Societat La 
Lleialtat de Sant Miquel

Nadal, Cap d’Any i Reis a Olèrdola

Joaquín del Rio va demostrar 
excel·lència a l’hora de combinar 
resistència física i una efi cient 
orientació després d’imposar-
se amb autoritat en la 2ª cursa 
“Vallmoranta”, celebrada dissa-
bte 17 de novembre. La cursa 
d’orientació solidària de Sant 
Pere Molanta és organitzada pel 
Grup de Joves i va comptar amb 

la participació de 260 persones inscrites. L’equip integrat per 
Xavier Sánchez i Llorenç Sánchez van guanyar la cursa curta i 
s’han pogut aportar 2.800 euros a La Marató de TV3.

Meritòria estrena de
la cursa “10K”

Enmig d’un gran ambient 
d’atletisme popular i amb un 
notable seguiment dels veïns, 
diumenge 18 de novembre  s’ha 
viscut la celebració de la prime-
ra cursa “10k” de Moja. Les ins-
cripcions van arribar a la xifra de 
315, sumant els participants en 
la prova de 10 quilòmetres i els 
que van preferir l’opció de fer no-
més una volta al recorregut es-
tablert i completar 5 quilòmetres. 
Era destacable la presència d’atletes locals que es prenien la 
cursa com una forma de posar-se a prova i d’implicar-se en 
una activitat que es fa al poble. Però aquesta primera “10K” 
de Moja també va reunir a atletes d’un nivell molt alt que van 
acabar acaparant les primeres posicions de les dues curses. 
Albert Pascual s’imposava en el recorregut de 10 quilòmetres 
i Cesc Gallardo en el de 5. 

Cursa de muntanya
amb 200 inscrits

Després de completar els 14 
quilòmetres del recorregut amb 
un temps d’una hora i 33 segons, 
el sadurninenc Sergi Bel, del Ru-
nersworld de Tarragona, es pro-
clamava  guanyador de la 13a 
edició de la cursa de muntanya 
“pujada al Castell d’Olèrdola” el 
diumenge 14 d’octubre. Abans 
d’arribar, va tenir temps d’agafar 
en braços a la seva fi lla Carla, de 
només tres mesos, per a creuar amb ella la línea d’arribada. 
L’organització tècnica va anar a cura del club BTT “El Bressol” 
i es van arribar a les 200 inscripcions.

El Most festival també s’ha tastat 
a Olèrdola

El Most Festival, el festival 
internacional de cinema del vi i 
el cava, també s’ha pogut tastar 
al nostre municipi. Diumenge 11 
de novembre, dia de cloenda del 
Festival, es va projectar al Lo-
cal Nou de Moja sis treballs que 
participaven en la secció Collita 
2012. Eren treballs que es dedi-
caven a mostrar la cultura vitivi-
nícola des de la fi cció, el docu-
mental o assumint apropaments 

més arriscats. El segell comú era la qualitat.

Dimecres 3 d’octubre 
a la tarda el Centre 
Cívic Gatzara de Sant 
Pere Molanta ha aco-
llit una jornada dedi-
cada a l’envelliment 
actiu. Organitzada 
per l’Ajuntament 
d’Olèrdola i els tres 
casals d’avis del mu-

Jornada sobre
envelliment actiu

nicipi, la jornada ha permès comprovar el gran nivell de dina-
misme de les tres associacions de gent gran d’Olèrdola. La 
jornada ha comptat amb un apartat on representants dels tres 
casals exposaven les activitats que fan. Abans, Marta Mar-
fany, directora de la consultoria  Garrafterrani, explicava jocs 
per a un envelliment actiu i Joaquim Millan, Secretari General 
del Consell Català del Moviment Europeu,  exposava el sentit 
de l’any europeu de l’envelliment actiu, que es commemora 
aquest 2012.


