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La restauració 
de Can Sogas 
no prosperarà 
sense consens

Sant Miquel es prepara per la seva Festa Major

Un nou camí asfaltat ha evitat el 
pas de tractors per Sant Miquel

Sant Pere i 
Daltmar han 
gaudit de les 
seves festes

Canvi d’estacionament al
carrer Wilson

S’inicia un curs escolar 
marcat pels canvis
S’inicia un curs escolar 
marcat pels canvis



Per unanimitat i amb 
caràcter d’urgència el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, en 
sessió celebrada dilluns 6 
d’agost a la tarda, ha apro-
vat l’ocupació temporal de 
terrenys i la modifi cació de 
pressupost necessària per a 
executar un tram de camí que 
ha d’evitar el pas de tractors 
per l’interior de Sant Miquel. 
Es tracta de la connexió des 

Unanimitat per tirar endavant el camí que evita el pas de 
tractors per l’interior de Sant Miquel

de  la benzinera ubicada davant de Sant Miquel fi ns a l’eix 
Rossend Montané, paral·lel a la C15 i en direcció a Vilafran-
ca. Aquest tram, de 120 metres de longitud, s’ha realitzat 
durant la segona quinzena d’agost i ja ha estat operatiu pel 
seu ús per aquesta verema. L’actuació té un pressupost 
proper als 20.000 euros i durant el ple l’alcalde d’Olèrdola, 
Josep Tort, anunciava que s’esperava poder rebre una 
subvenció del Consell Comarcal. 

Bona part del plenari es va centrar en  punts relatius al 
personal de l’Ajuntament. Un dels acords va suposar mo-
difi car la plantilla, amortitzant una plaça d’arquitecte tècnic 
i variant la plaça d’enginyer tècnic superior. CiU hi va votar 
en contra indicant que no havien tingut a l’abast els motius 
tècnics i organitzatius que s’al·legaven per la decisió. El 
portaveu del  grup de CiU, Josep Maria Sánchez, va con-
siderar que el govern actuava amb “incongruència” perquè 
s’havia previst la convocatòria per a funcionaritzar aquesta 
plaça d’arquitecte tècnic i ara, “no només no es fa això, 
sinó que s’amortitza”, la qual cosa suposa l’acomiadament 
de la persona que de forma interina realitzava aquestes 
funcions. Sánchez també assenyalava que la modifi cació 
tampoc havia estat objecte de negociació amb la represen-
tació sindical dels treballadors.

Sense deixar l’àrea d’organització de l’Ajuntament, 
el ple també va aprovar modifi car la Relació de Llocs de 
Treball per a l’exercici 2012, contemplant la retribució que 
cada lloc té com a complement específi c i fi xant la jorna-

da en les 37’5 hores setma-
nals, d’acord amb el decret 
del Govern de l’Estat que així 
ho marca. CiU es va abstenir, 
defensant que el complement 
específi c s’adaptés a cada 
lloc de treball.

Per unanimitat, es va 
deixar sense efectes de forma 
parcial el conveni col·lectiu i 
l’acord sobre condicions de 
treball dels funcionaris, per 

adaptar-los al decret estatal. 
Amb el vot favorable dels dos grups, també es va acor-

dar delegar a l’Organisme de Gestió Tributària de la Dipu-
tació les competències de gestió, liquidació i recaptació de 
contribucions especials en període voluntari. El ple també 
va comportar que passés a aprovar-se de manera defi nitiva 
el canvi de gestió de les escoles bressol.

Amb l’abstenció de CiU es va acordar incorporar a 
l’inventari municipal els terrenys on està instal·lada la de-
puradora de Sant Miquel, al carrer Molinet. Durant el ple 
també es va aprovar la revisió del padró municipal, fi xant la 
xifra d’habitants a 1 de gener en les 3.621 persones. També 
es va aprovar els dies festius pel 2013, que seran el 25 de 
juliol i el 30 d’agost per Moja i el 29 i 30 d’agost per la resta 
del municipi.

A pregunta de CiU, el govern municipal confi rmava 
que es fa seguiment i periòdiques analítiques de l’estat 
de l’aigua subministrada a Sant Miquel. També es va re-
conèixer que la piscina municipal de Daltmar no compta 
amb usuaris. Davant el reclam de CiU d’oferir preus més 
assequibles, des del govern municipal es recordava que 
des de l’Estat es preveu que “tots els serveis no obligatoris 
i defi citaris” que presti un ajuntament “o es tancaran o es 
mancomunaran”. El Govern també va informar, després de 
requerir-ho CiU, que es farien les accions pertinents per a 
fer complir les condicions d’adjudicació del servei del bar 
social de Daltmar.

Satisfacció pel nou camí asfaltat 

Viticultors i Ajuntament d’Olèrdola coincideixen en valorar 
de forma satisfactòria l’ús continuat del camí asfaltat que, des 
del 31 d’agost, evita el pas de tractors per l’interior de Sant 
Miquel d’Olèrdola. El nou camí asfaltat connecta el vial de ser-
vei de la c15, davant de Sant Miquel i en direcció Vilafranca, 
fi ns a l’eix Rossend Montané.

Ajuntament i pagesos també fan notar que cal millorar la 
senyalització per indicar aquest camí. Joan Forns, regidor de 
serveis municipals, explicava que fi ns ara la Direcció Gene-
ral de Carreteres s’havia limitat només a canviar de lloc una 
senyal.

El tram asfaltat té una longitud de 120 metres  i el pres-
supost d’execució ha estat de 20.000 euros, fi nançats per 
l’Ajuntament d’Olèrdola.

Usuaris i Ajuntament demanen una 
millor senyalització 
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Els mòduls d’Els Pins, integrats a l’escola Circell

Comença un curs escolar ple de canvis a Olèrdola
Des de dimecres 12 de setembre, 553 infants d’ educa-

ció infantil i primària ja van a escola a Olèrdola en aquest 
curs 2012-13. En el primer dia de classe, tot el claustre de 
l’escola Circell de Moja rebia als alumnes amb samarretes 
grogues, símbol de les protestes contra les retallades. Les 
mestres van donar lectura col·lectiva a un manifest que su-
bratllava que el curs no començava amb normalitat. Com 
a  exemple d’això s’assenyalava el  nou sistema de no-
menament de mestres substituts. I a Olèrdola ja es va po-
der comprovar alguns dels seus efectes perquè a l’escola 
Rossend Montané de Sant Pere Molanta 6 dels seus 15 
mestres no van conèixer l’escola fi ns el mateix dia d’inici 
de curs.

La principal novetat a Olèrdola és la desaparició de 
l’escola Els Pins de Moja, després de sis cursos de fun-
cionament. Els seus espais i gairebé la totalitat dels seus 
alumnes han passat a l’escola Circell. Les ràtios són baixes 
perquè s’han desdoblat tots els nivells, llevat  de P3. Així, 
els 304 alumnes matriculats estan distribuïts en aules que 
van dels 15 als 20 alumnes, des de p4 a 6è , mentre que en 
el grup de P3 hi ha 26 infants.

Amb la incorporació dels mòduls d’Els Pins s’han orga-
nitzat els espais adequats per la funcionalitat de les 17 au-
les de grup. De p3 a 3r, estan a l’edifi ci central, mentre que 
les aules per acollir els cursos de 4t a 6è s’han establert als 
mòduls. A més també es guanyen espais complementaris 
com una aula de ciències o biblioteca específi ca per als 
grans. En 14 de les 17 aules hi ha instal·lada pissarra di-
gital, gràcies a les aportacions de l’AMPA del centre i dels 
recursos provinents de l’escola Els Pins. 

A l’escola Rossend Montané han lamentat que no es 
disposés de tota la plantilla per preparar el curs,  però 
s’afegia que un cop iniciat el curs “les ganes de treballar 
dels mestres” superaven aquestes difi cultats. A l’escola de 
Sant Pere Molanta hi ha matriculats 181 alumnes,  dos més 
que els que van començar l’any passat, i es compta amb 

Canvis d’estacionament al carrer
Wilson amb col·laboració ciutadana

15 mestres.
L’absència d’incidències i el compliment dels objectius 

fi xats en matèria de manteniment de les instal·lacions han 
estat dos dels trets destacats pel regidor d’ensenyament 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier Serramià, a l’hora de va-
lorar l’inici del curs escolar al municipi.

Serramià ha posat l’accent en què s’ha arribat a l’inici 
del curs “amb els deures fets” en el manteniment de les 
escoles, que és allò que li correspon a l’Ajuntament. També 
s’ha vetllat i col·laborat perquè s’executés la integració de 
l’espai dels mòduls d’Els Pins amb l’edifi ci de l’escola Cir-
cell, a través d’una passarel·la.

Sobre el canvi de model de gestió aplicat a les llars 
d’infants, el regidor d’ensenyament posa l’accent en què les 
escoles bressol continuen sent municipals. L’Ajuntament 
seguirà controlant aspectes com l’oferta de grups o les 
quotes. Per Serramià, el canvi de gestió quotidiana no el 
notaran les famílies “perquè es manté la manera de tre-
ballar i la línea pedagògica”. Sumades les dues escoles 
bressol hi ha matriculats 68 infants que són atesos per 8 
educadores.

Després de superar “la pro-
va de foc” que ha suposat l’inici 
del curs escolar, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha fet un balanç sa-
tisfactori dels resultats obtinguts 
en els primers dies d’entrada en 
vigor dels canvis d’aparcament 
introduïts al carrer Wilson de 
Sant Pere Molanta. 

Els canvis consisteixen en li-
mitar l’aparcament a una de les 
dues bandes, en anys alterns, en 

Olèrdola disposa de

Servei
d’Orientació Laboral 

per atendre les persones
que busquen feina 

L’atenció presencial és
els divendres al matí,

al Centre Cívic La Xarxa de Moja

Informació i cita prèvia,
al 93 890 35 02

el tram del carrer Wilson que va del carrer Sant Roc al de Font-tallada. 
En els anys parells, l’estacionament s’habilita en el costat dels números 
senars del carrer, mentre que en els anys senars serà quan es podrà 
aparcar en el costat del carrer dels números parells. El carrer manté 
el doble sentit de circulació i el propòsit de les modifi cacions és el de 
resoldre els problemes de circulació originats en aquest carrer, espe-
cialment en motiu de l’entrada i sortida de l’escola. Joan Forns, regidor 
de serveis municipals, explicava que aquests primers dies d’entrada en 
vigor “han anat molt bé” i destacava la col·laboració veïnal.



Des d’Alternativa per Olèrdola, volem 
començar aquest escrit desitjant una molt 
bona festa major a totes les miquelenques 
i a tots els miquelencs.

En motiu de l’any d’envelliment actiu, i 
amb la intenció de promoure les activitats 
entre els casals d’avis del municipi, és fa 
una jornada complerta d’activitats per la 
gent gran d’Olèrdola. Esperem una gran 
participació i profi t d’aquestes, dirigides a 
fomentar les activitats conjuntes entre els 
tres casals d’avis d’Olèrdola.

Des de ApO-PM, i després de totes les 
rumorologies sorgides sobre la possible im-
plantació d’una nova activitat a la pedrera 
de l’antiga bòvila de cal Sogas promogu-
da per l’Agància de Residus de Catalunya, 
volem posar de manifest la transparència 
amb la que ha actuat l’equip de govern al 
sol·licitar traslladar l’oferiment del director 
general de l’agencia, JM Tost, a les diferents 
administracions comarcals, Consell Co-
marcal i Mancomunitat Penedès-Garraf, i al 
grup de CiU d’Olèrdola, per poder efectuar 
conjuntament les possibles valoracions al 
respecte.

També volem denunciar aquest alarmis-
me innecessari provocat per CiU Olèrdola, 

donant per establerts uns acords que cap 
dels participants en la reunió va donar per 
fets, segons ens consta.

Des de ApO-PM també posem de ma-
nifest que sempre que ha aparegut una 
proposta com aquesta o similar, s’ha actuat 
amb la mateixa transparència, facilitant par-
ticipació i informació als grups de l’oposicio 
i veïns del municipi, buscant el consens de 
totes les parts.

D’altra banda, volem aprofi tar aquest 
escrit per congratular-nos de la gestió de la 
Mancomunitat Pendès-Garraf que ha acon-
seguit una rebaixa de mes de 5 euros per 
tona de la taxa d’’entrada abocador per les 
escombraries. Això podria suposar pel mu-
nicipi la possibilitat de mantenir preus de la 
taxa, tractant d’assumir increments equiva-
lents a l’IPC.

 Sense entrar a valora la decisió del pre-
sident de la Generalitat alhora de convocar 
eleccions, si que des de ApP-PM volem ma-
nifestar el retard que això suposa en els pro-
grames de subvencions per poder efectuar 
les inversions als municipis, programes com 
Xarxa Barcelona i PUOSC, que han quedat 
posposats per després de les eleccions. 
Aixà suposa la pèrdua com a mínim d’un any 

de mandat municipal en inversions previstes 
pel municipalisme i difi cultar el compliment 
dels propis programes, agreujant la situació 
de l’obra pública.

Benvolguts veïns i veïnes del municipi 
d’Olèrdola, 

Arrel de la Diada Nacional del passat dia 
11 de setembre de 2012, s’han produït 
una sèrie d’esdeveniments a nivell nacio-
nal que han desembocat en la convocatòria 
d’eleccions a la Generalitat de Catalunya 
que es celebraran el proper dia 25 de nov-
embre de 2012, aquestes eleccions provo-
caran un abans i un després en la política 
nacional de Catalunya.
Els catalans majoritàriament desitgem un 
millor tractament fi scal i una autonomia prò-
pia fi nancera, amb la creació de una agèn-
cia tributària catalana, passant a recaptar 
directament els impostos que generem, ja 
que hem pogut comprovar que el Govern 
d´Espanya, és absolutament insensible a 
les nostres legítimes reivindicacions. No tan 
sols no ens donen més autonomia, política 
i fi nancera, sinó que ens neguen el que és 
nostre, el dret a decidir, el qual volem exer-
cir-ho en pau i democràticament. Els cata-
lans no hem de tenir por d’exercir un dret 
democràtic, que sigui el poble de Catalunya 
qui decideixi com vol que sigui el futur del 
nostre país i de les generacions futures.
És evident, que el dret a decidir, ens afectarà 
com a catalans del municipi d’Olèrdola, però 
més cert és que s’han produït alguns canvis 
que mereixen ser coneguts pels veïns i veï-
nes, com per exemple la modifi cació de la 
plantilla i relació de llocs de treball, el que 
s’ha gestionat sense cap mena d’informació 
als membres de la oposició i sense nego-
ciació amb els representats sindicals. És 
una forma d’actuar que permet la llei, però 

creiem que no és moralment democràtica, ja 
que els treballadors són municipals i no de 
partit com potser pensa l’equip de govern. 
No entenem la necessitat d’aquestos can-
vis que no han sigut justifi cats degudament 
i que creen confusió entre els mateixos tre-
balladors. Creiem que és una prova més de 
l’absoluta falta de previsió de l’equip de go-
vern. Recordem que han creat places noves 
mitjançant concurs i han suprimit altres amb 
la seva convocatòria ja publicada, fi nalitzant 
amb l´externalització de les escoles bressol.
L´externalització de les escoles bressol, és 
una mostra més de la incompetència del 
nostre equip de govern per gestionar un ser-
vei imprescindible per molts veïns del muni-
cipi per poder compatibilitzar treball i vida fa-
miliar. L’argument que ha presentat sempre 
l’equip de govern és el cost del servei. Sem-
bla ser que s’han donat compte ara que és 
defi citari. Segurament que econòmicament 
ho és, però més cert és que l´externalització, 
no és la solució. De moment ja s’ha produït 
el primer acomiadament, després de la re-
ducció de la plantilla, a banda de rebaixar 
el sou a totes les treballadores de l’escola 
bressol. En cap cas això serà benefi ciós pel 
servei imprescindible per aquests nens i ne-
nes i encara menys pels pares i mares del 
municipi. Aquesta és la forma de preocupar-
se i gestionar els serveis municipals, quin 
serà el proper servei a externalitzar???.
Aquestos últims moviments fets unilateral-
ment per l’equip de govern ens fan pensar 
que l’economia municipal pateix els efectes 
de la crisi i d’una gestió que ha provocat que 
existeixi en l’actualitat una tensió de tresore-
ria que queda palesa amb la falta d’inversió 

municipal. Tot això ha portat a que l’equip de 
govern municipal estigui en aquest moment 
estudiant la possibilitat d’autoritzar un abo-
cador al municipi d’Olèrdola, en concret a la 
pedrera de l’antiga bòbila de Can Sogues, 
estudi que com sempre es fa a esquenes de 
l’oposició i dels veïns de municipi.
Aquest projecte consisteix en reomplir 
l’espai de la bòbila de Can Sogues amb ba-
les de rebuig. Provindran principalment de 
l´Àrea Metropolitana i de la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès-Garraf”, de la qual 
formen part 32 Municipis, i que gestiona des 
de fa anys els residus municipals que gene-
ren els 220.000 habitants d’aquestes dues 
comarques.
Des de CIU-Olèrdola, hem manifestat la 
nostra oposició al projecte, donant trasllat a 
les entitats i nuclis mes afectats com pot ser 
Sant Pere Molanta, l´Arboçar i Can Trabal. 
Creiem que aquest espai ha de ser destinat 
per altres usos que respectin l’entorn i la 
qualitat de vida del veïns i veïnes del muni-
cipi. Per fi nalitzar amb aquest tema només 
informar que la previsió de residus d’acord 
amb la morfologia i la capacitat del dipòsit, 
es de 2.900.000.-m3, amb una estimació 
anual de 200.000m3, el que provocaria un 
pas d´entre 15 o 20 vehicles pesants per la 
carretera BV-2415, amb una carrega de 50 
tones de residus per vehicle. Desconeixem 
les contrapartides del projecte, però ja avan-
cem que defensarem el nostre territori, i no 
el vendrem per tapar forats provocats per 
l’equip de govern.
Aprofi tem per desitjar bona festa major als 
veïns de Sant Miquel.
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La proposta de restauració de Can Sogas “no pot prosperar”
si no hi ha consens entre veïns i administració

Per tirar endavant una proposta d’aquest tipus, “cal-
dria el consens de totes les parts, que ara no hi és”. Així 
s’ha expressat l’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, a l’hora 
de valorar el nou oferiment que ha rebut l’Ajuntament 
d’Olèrdola per a restaurar la pedrera de l’antiga bòbila de 
Can Sogas, prop de Sant Pere Molanta,  amb el sistema 
de reomplir l’espai  amb bales de rebuig.

L’alcalde ha precisat que la proposta ha estat tras-
lladada a l’Ajuntament per part de l’Agència de Residus 
de Catalunya. Josep Maria Tost, director de l’Agència, 
va exposar la proposta a fi nals de juliol en una reunió 
que va comptar amb l’assistència de Josep Tort, alcalde 
d’Olèrdola, i d’Artur Santacana, regidor d’hisenda, en nom 
de l’equip de Govern; Pere Pujol, president de la Manco-
munitat Penedès-Garraf; Francesc Olivella, president del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès; i Josep Maria Sánchez 
i Mari Carme Villanueva, com a  representants del grup 
municipal de CiU. Tort destaca que el govern municipal 
havia actuat amb absoluta transparència a l’hora de trac-
tar l’oferiment i subratllava que “això no pot prosperar” si 
no hi estan d’acord les parts implicades. 

Josep Tort posa l’accent en què, tal i com es va fer, 
al govern li corresponia escoltar la proposta de l’Agència 
de Residus de Catalunya i avaluar la informació abans 
d’arribar a un pronunciament concloent. Tenint en compte 
que l’oferiment té unes evidents conseqüències comar-
cals, des del govern municipal es va treballar perquè tota 
la informació fos valorada de manera conjunta per la Man-
comunitat, el Consell Comarcal i també hi accedís amb 
transparència el grup de CiU, a l’oposició.

Es busquen voluntaris i 
aprenents per la llengua

L’alcalde explicava que no s’ha entrat a valorar les pos-
sibles compensacions que es rebrien a canvi d’autoritzar 
la restauració de la pedrera amb aquest sistema de bales 
de rebuig comprimides. Per Tort, a aquest extrem “ja no 
val la pena ni arribar-hi” perquè  abans hagués calgut un 
consens que no existeix.

L’oferiment de l’Agència de Residus té l’antecedent 
d’una proposta similar impulsada per l’empresa propie-
tària de la pedrera, desestimada fa dos anys i mig. Josep 
Tort explicava que l’Ajuntament d’Olèrdola no té una si-
tuació econòmica tan desesperada com per “agafar qual-
sevol proposta que pugui venir”.

L’alcalde també ha assenyalat que Olèrdola ja ha assu-
mit en el seu territori o ben a prop del terme municipal la 
presència d’equipaments d’àmbit comarcal per a la gestió 
de les deixalles.

Olèrdola participa en el “Voluntariat 
per la llengua”, programa de voluntariat 
lingüístic que promou el Consorci per a 
la Normalització Lingüística. A través 
d’aquest voluntariat persones que par-
len habitualment català destinen una part 
del seu temps a conversar amb persones 
interessades a agafar fl uïdesa, perdre la 
vergonya i poder-lo parlar d’una manera 
natural.El mínim compromís que es de-
mana és una participació de 10 hores: 1 
hora a la setmana, durant 10 setmanes.  
A partir de la inscripció de les persones al 
programa, es formen les parelles lingüísti-
ques, tenint en compte els horaris dispo-
nibles i les afi nitats.

Totes les persones que participen en 
el programa ho fan d’una manera desin-
teressada. 

Les persones interessades es poden 
adreçar a l’Ajuntament d’Olèrdola, a tra-
vés del 93890.35.02, o bé, a l’adreça de 
correu electrònic, mulinaripm@gmail.com 

L’espai deixat per l’activitat extractiva, pendent de restaurar

L´Ajuntament d´Olèrdola, 
amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, organitza pel pro-
per dimarts 16 d´octubre el taller 
“Cuina sense pares”, adreçat a 
joves d´entre 14 i 20 anys. El ta-
ller es farà a la cuina de l´escola 
Circell de Moja, entre les 6 de la 
tarda i les 8 del vespre.

Per participar-hi, cal inscrip-
ció prèvia enviant un correu 
electrònic a l´adreça:
olerdola@diba.cat

Taller “Cuina
sense pares”

Més informació i inscripcions a: 

www.bttelbressol.com



Daltmar participa amb ganes de la seva Festa Major 
Els recursos limitats no han impedit que Daltmar gau-

dís d’una lluïda Festa Major. Durant el primer cap de se-
tmana d’agost els veïns d’aquest nucli del municipi, els 
seus convidats i visitants van poder participar en un variat 
programa d’actes pensat per a satisfer els gustos de to-
tes les franges d’edat.

La Junta de l’Assocació de Propietaris  oferia un ba-
lanç positiu de la Festa Major perquè s’havia aconseguit 
la complicitat dels veïns. Un any més, l’activitat més con-
correguda va ser “la nit de play-backs” de dissabte, amb 
la successió de fi ns a 17 actuacions protagonitzades per 
veïns de Daltmar que es posaven a la pell i imitaven a 
cantants i grups de música. Més enllà d’aquest èxit, tam-
bé ha estat molt ben valorada la novetat d’incorporar la 
fi ra d’activitats infantils el divendres, amb propostes que 
permetien als més petits aconseguir vals que podien bes-
canviar per regals.

El caràcter reivindicatiu que ha marcat aquest 11 de 
Setembre al conjunt del país no ha exclòs també propos-
tes de caràcter lúdic i festiu que se celebren habitualment 
dins dels actes de la Diada Nacional de Catalunya. Així, en 
el cas d’Olèrdola, l’11 de Setembre s’ha commemorat a 
Sant Miquel amb activitats organitzades per la Societat La 
Lleialtat. Pel matí es va fer una caminada fi ns a Viladellops 
i , ja al migdia, es va servir a l’interior del Local una paella 
popular, per acabar amb un bingo. De la caminada hi han 
participat 50 persones i la paella la van poder degustar 80 
veïns. Per la Societat amb actes com aquests , a més de 
commemorar la Diada Nacional de Catalunya, també es 
“fa poble”.

Sant Miquel ha commemorat 
l’11 de Setembre 

Classes gratuïtes per
aprendre a ballar country

Oferir diversió i promoure l’exercici saludable. Aques-
tes són les motivacions principals que persegueix al Ca-
sal d’Avis de Sant Pere Molanta organitzant sessions per 
aprendre a ballar country. Des de fa un any i mig les rea-
litzen setmanalment al Centre Cívic Gatzara. Després de 
l’aturada del mes d’agost, dijous 13 de setembre  han re-
près l’activitat amb l’ànim d’impulsar-la i d’oferir-la al con-
junt de la gent gran del municipi. Per això  han volgut do-
nar un pas endavant amb una atractiva oferta: les classes 
d’iniciació seran gratuïtes per als jubilats d’Olèrdola. 

Les sessions són obertes a tothom, sense límit d’edat. 
En cas de no ser jubilat, tenen un mòdic preu de 6’5 euros 
al mes.Les persones interessades només han d’anar dijo-
us, a les 8 del vespre, al Centre Cívic Gatzara i provar-ho. 
Per més informació també es pot trucar al telèfon 93 818 
12 17.

Donació de sang
Dimecres 7 de novembre

al consultori de Moja

Una Unitat Mòbil del
Banc de Sang i Teixits recollirà

les donacions en horari de 18 a 21 h

Les classes es fan els dijous al vespre

Els més petits van ser protagonistes. Foto: Joan A. Núñez
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Sant Pere Molanta assaboreix una Festa Major
amb 6 dies d’actes

La Festa Major de Sant Pere Molanta, viscuda des del 14 
al 19 d’agost, se celebrava ben farcida d’al·licients que van 
atraure a una notable presència de veïns en la majoria dels 
seus actes. Durant el pregó, “Xen” Castells valorava que ara 
no tocava proclamar la independència municipal de Sant 
Pere Molanta “però no per falta de ganes”. Durant el seu 
parlament, Castells va elogiar el teixit associatiu del poble 
i va agrair la bona acollida que ha rebut d’ençà que es va 
instal·lar a Sant Pere Molanta, ara fa tres anys.

El treball constant i entusiasta del Grup de Joves ha 
consolidat l’empalmada com l’acte més massiu de la Festa 
Major, reunint en aquesta edició a prop de 500 persones. 
Enguany “Los Pachucos” van connectar amb les seves ver-
sions i el dj Rivas va completar una llarga nit de gresca. La 
Societat va fer la seva aportació amb un migdia de gastro-
nomia i música, organitzant el VII concurs de truites i oferint 

El Vilanova guanya la 25a 
Copa Olèrdola de futbol

Després de guanyar al Vilafranca 
i al Molanta, el Vilanova s’emportava 
dimecres 15 d’agost la 25a Copa 
Olèrdola de futbol. En tots dos ca-
sos s’imposava per idèntic resultat, 
2-0, i mostrava una superioritat que 
converteix als vilanovins en justos 
guanyadors d’aquest torneig que 
patrocina l’Ajuntament d’Olèrdola 
i que enguany organitzava el Sant 
Pere Molanta.

un concert amb els grallers Els Cofi ns.  Pilar Mata va guan-
yar el premi a la truita més gustosa i Maria Antònia Martí 
obtenia l’apartat de millor presentació.

La d’aquest 2012 serà recordada també com la Festa 
Major que vivia la primera pedalada popular. Una setantena 
de participants convertien la cita en un èxit de convocatòria, 
en una activitat que servia per a presentar al poble la nova 
etapa del Club Cliclista Sant Pere Molanta. Entre les notes 
a subratllar de la Festa, també cal indicar que l Cursa de 
pocket-bikes-“Memorial Ferran Badia” tornava a esdevenir 
tot un èxit i que els Diables de Sant Pere Molanta homenat-
javen a la Roser Colomer en acabar la cercavila, decidint no 
llegir els versots en honor a la seva memòria.

Dins del balanç positiu que presenta la Festa Major 
aquest any, també s’ha assenyalat la possibilitat de millorar 
la intensitat festiva agrupant les activitats en menys dies.

Xen Castells, entre la regidora Arantxa Torres i l’alcalde, Josep Tort “Los Pachucos” en plena actuació

La primera pedalada va ser un èxit L’espectacle infantil, amb “Tres per Res”, tancava la festa

Festa del Most
de Sant Pere Molanta

Dissabte 27 d’octubre 
11.30 h Cinema infantil i piscolabis infantil
21:00 h Sopar, bingo i ball amb el grup Cafè Trio

Diumenge 28 d’octubre
09.00 h Sortida davant societat
10.00 h Vista Centre d’Interpretació del Cava a Sant Sadurní
12.00 h Visita Caves Pere Ventura
14.00 h Pica pica a la Sala
18.00 h Teatre.
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Programa fm’12 Sant Miquel d’Olèrdola
DIJOUS 11 D’OCTUBRE
A les 10 de la nit, a la plaça de l’Església
TRONADETA
Seguidament, al Local Rossend Montané
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
a càrrec de Carles Álvarez Garcia.
En acabar, al Local Rossend Montané
RESOPÓ
A la 12 de la nit, al Local Rossend Montané
NIT JOVE amb: Dj Javi Capa

DIVENDRES 12 D’OCTUBRE
A les 10 del mati, al Local Rossend Mon-
tané, Carrer Font de l’Avellaner
SARDINADA I XOCOLATADA
Hi col·labora Amàlia Pardo
A 2/4 de 12 del migdia
MISSA PELS DIFUNTS
A 1/4 d’1 del migdia, a l’Ajuntament, sorti-
da de la CERCAVILA
En acabar la Cercavila, a la plaça de 
l’Església, EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA DE 
TOTS ELS BALLS
A les ¾ de 5 de la tarda, al camp de futbol 
de Sant Miquel d’Olèrdola
INSCRIPCIONS I INICI DEL SEGON 
CAMPIONAT DE PETANCA
Ho organitza: AA.VV La Plana Rodona
Nota: la competició s’iniciarà a les 5 de la 
tarda. Porteu les pilotes.
A les 7 de la tarda, al Local Rossend Montané
EXHIBICIÓ DEL CLUB
DE RÍTMICA OLÈRDOLA
Ho organitza: Club de Rítmica Olèrdola
A les 10 de la nit, sortida del Camp de 
Futbol El Bosquet
CORREFOC
Amb Els Llops de Sant Miquel d’Olèrdola
A les 12 de la nit, BALL JOVE
Amb el grup: Luna de Alcoba

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Olèrdola, fax
Ajuntament d’Olèrdola, Agents municipals
Mossos d’Esquadra (comissaria de Vilafranca)
Hospital Comarcal
Creu Roja
Farmàcia de Moja
Farmaciola de Sant Pere Molanta
Sanitat Respon. Generalitat
Consultori Mèdic de Sant Pere molanta
Consultori Mèdic de Moja
Bombers voluntaris d’Olèrdola
Emergències de Catalunya
CEIP “El Circell”, Moja
CEIP “Rossend Montané”, Sant Pere Molanta
Escola Bressol “Gotims”, Moja
Escola Bressol “El Pàmpol”, Sant Pere Molanta
Canal 20 Ràdio Olèrdola
Taxi Olèrdola
Deixalleries d’Olèrdola
Deixalleria de Vilafranca
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Servei d’informació de la Generalitat
Servei Jove Olèrdola                     
Dipòsit comarcal de runes

938 903 502  
938 171 059
938 901 670  
938 921 154
938 180 440
938 923 232  
938 903 619  
938 923 862  
902 111 444  
938 920 749  
938 170 363  
938 924 948  
112
938 171 452  
938 181 844  
938 172 792  
938 923 593  
938 915 420  
629 364 338  
938 903 502  
937 431 482  
938 900 000  
012
647 41 68 64  
93 890 25 88  

Ho organitza: Els Llops de Sant Miquel 
d’Olèrdola

DISSABTE 13 D’OCTUBRE
A 2/4 d’11 del matí, a la plaça de l’Església,
VII CURSA D’ORIENTACIÓ
DE SANT MIQUEL
Ho organitza: Gestora Grup de Joves
Hi col·labora Consell Esportiu de l’Alt Penedès
Seguidament, a la plaça de l’Església,
JOCS TRADICIONALS
Ho organitza: Els Llops
A les 12 del mig dia,
TRILLEIG DE CAMPANES
En acabar els jocs, aproximadament a ¾ 
de 2 del migdia,
VERMUT INFANTIL
Ho patrocina: Supermercats Carrefour

A les 5 de la tarda, al camp de futbol
FUTBOL DE FESTA MAJOR
Presentació de l’equip del FC La Plana 
Rodona i partit de lluïment de la plantilla
A les 5 de la tarda a la plaça de l’Església,
ATRACCIONS INFANTILS
Amb infl ables per a totes les edats
Ho organitza: Gestora de Grup de Joves
Simultàniament, a la Plaça de l’Església,
PASSEJADA AMB PONI
Patrocina: L’escola Pony Club Granja
A 2/4 de 12 de la nit, al Local Rossend 
Montané
BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de: La Banda del Drac
Ho organitza: Societat Cultural La Lleialtat

DIUMENGE 14 D’OCTUBRE
A les 11 del matí
INSCRIPCIONS I INICI DELS CAMPIO-
NATS DE DARDS I PING PONG
Ho organitza: Gestora de Grup de Joves
A ¾ d’1 del migdia,
MISSA DE FESTA MAJOR
En honor al patró del poble, l’Arcangel 
Sant Miquel
CONCERT VERMUT
Amenitzat pel grup La Portàtil FM
Ho patrocina: Construcciones i Explana-
ciones Gras, SA
A les 7 de la tarda a l’Església de Sant Miquel,
CONCERT DE GOSPEL,
Amb el grup, Essència de Gospel
En acabar, a la Plaça de l’Església
TRACA FINAL DE FESTA MAJOR
Durant la Festa Major, al Casal d’Avis de 
Sant Miquel d’Olèrdola, es podran veure 
exposats els treballs dels tallers de ma-
nualitats realitzats pel Casal d’Avis de 
Sant Miquel.

Dissabte
dia 20 octubre
A les 19h,
lloc a concretar
Tast de vins i caves

Dissabte
dia 27 octubre
A les 22h al local Sant 
Jaume, Sopar i ball a cà-
rrec de l’orquestra Quartz

Diumenge 28 octubre
A les 21h al local
Maridatge a càrrec
de Cal Feru
i embotits Mitjans
Preu a concretar del so-
par i el maridatge. Les 
inscripcions seran el dia 
22 i 24 d’octubre a partir 
de les 20h a La Xarxa.

Festa del 
Most de Moja

Poesia als parcs:
Diumenge 21 d’octubre a les 12h al Con-
junt  Monumental d’Olèrdola

Festa Major del Parc:
4 de novembre, a les 10.30 h, al castell 
d’Olèrdola

Olèrdola viu el parc:
Animació infantil, diumenge 11 de no-
vembre a les 18:00, amb País de Cotó al  
Local Nou de Moja


