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Aprovat un pressupost municipal de 4 milions pel 2013
En sessió celebrada divendres 28 

de desembre, el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha aprovat  un pressu-
post municipal pel 2013 de 4 mi-
lions 56 mil euros. Tal i com resumia 
el regidor d’Hisenda, Artur Santa-
cana, el pressupost té el propòsit 
“d’adequar l’estructura de despe-
ses amb l’estructura d’ingressos”, 
tenint en compte l’actual context 
econòmic, la voluntat del govern 
municipal de no apujar impostos  i 
la considerable baixada d’ingressos 
que s’ha anat acumulant en els darrers anys. Una de les dades 
que més bé il·lustraria aquesta disminució dels recursos dis-
ponibles per l’Ajuntament és que el pressupost municipal ha 
baixat en un milió d’euros des de l’any 2008.

Dels continguts del pressupost pel 2013, Santacana ha 
destacat que hi ha una davallada d’ingressos de 150.000 eu-
ros. Les amortitzacions de places de personal i l’externalització 
de la gestió de les llars d’infants han provocat que el capí-
tol de personal es reduís un 20%. Les mesures d’estalvi fan 
que el capítol de bens i serveis s’incrementi només en 77.000 
euros, malgrat incorporar ja en aquest apartat tota l’anualitat 
de les escoles bressol. L’import global previst per transferèn-
cies a entitats es redueix un 7’5% i es contempla una inver-
sió de 150.000 euros per a seguir fi nançant les millores en 
l’enllumenat del municipi. Una de les novetats és la creació 
d’un fons de contingència, amb més de 166.000 euros, que 
ha de garantir l’equilibri pressupostari en cas de que no es 
compleixin totes les previsions d’ingressos.

La reestructuració del capítol de personal explicaria 
l’equilibri del pressupost, aprovat amb els vots favorables 
d’ApO-PM i el vot en contra de CiU. En aquest àmbit, en el 
mateix ple i amb l’oposició de CiU, es va procedir a amortit-
zar una plaça de delineant-inspector, requalifi car-ne una altra 
de conserge-monitor i estructurar la polivalència d’arquitecte i 
enginyer tècnic. Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, destacava que 
hi ha mesures que “no fan cap gràcia d’adoptar, però estem 
obligats a fer-ho” per garantir de nou l’equilibri pressupostari i 

evitar apujar impostos.
El portaveu del grup municipal 

de CiU, Josep Maria Sánchez, la-
mentava que no s’hagués buscat 
una solució negociada per a les mo-
difi cacions de la plantilla. Pel que fa 
al pressupost, Sánchez preveu que 
si se seguia amb una morositat del 
10% , no hi hauria cap inversió i sí 
tensions de tresoreria. Amb tot, la 
previsió de dedicar un 3% a inver-
sions Sánchez la considera  “ una 
ofensa pels veïns del municipi”.

Josep Tort va fer notar que els municipis estan patint 
l’endarreriment en les convocatòries dels programes d’ajuts 
que fi nancen inversions, com el PUOSC, Xarxa Barcelona o el 
Feder. Des del Govern es recordava que això podria fer variar 
el capítol d’inversions durant l’any, però s’advertia que s’ha de 
ser “cada vegada més autosufi cients i ser estrictes en fer les 
inversions que es puguin pagar”.

El ple també va aprovar, amb el vot en contra de CiU, una 
modifi cació del pressupost de 2012 per valor de 273.00 euros, 
destinats a amortitzacions anticipades de crèdit. També es va 
donar compte de que Olèrdola se suma al recurs conjunt que 
els municipis presenten per reclamar que la concessionària 
d’autopistes, ACESA, pagui l’IBI. El ple també va formalitzar la 
renúncia de l’alcalde  a cobrar la paga extra de Nadal. La deci-
sió es pren en  solidaritat amb els treballadors municipals, que 
han patit aquesta mesura per imposició del govern central.

Amb l’abstenció de CiU, un altre dels acords va comportar 
que es desestimés el recurs de reposició presentat contra la 
decisió d’eliminar de la plantilla municipal les places de les 
treballadores de les llars d’infants.

El ple també va aprovar, per unanimitat, una moció con-
tra l’esborrany de la llei orgànica de qualitat educativa, 
l’anomenada llei Wert. Amb el vot favorable dels dos grups 
municipals, també es va aprovar en el ple una declaració ins-
titucional de rebuig a la instal·lació d’un dipòsit de bales de 
rebuig a Can Sogas.

Estalvi i millora de serveis en les sol·licituds d’inversions

Estalviar i millorar serveis. Aquests són els dos principals cri-
teris que guien els projectes que l’Ajuntament d’Olèrdola ha pre-
sentat per a obtenir subvencions en els programes convocats 
per a fi nançar inversions durant aquest mandat municipal. Així 
ho ha resumit l’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, a l’hora de detallar 
els projectes que ja s’han sol·licitat per als fons europeus Feder i 
per a les Meses de Concertació Xarxa de Governs Locals, de la 
Diputació de Barcelona. Pel PUOSC, el programa de la Genera-
litat que suposa la major aportació pels municipis en un mandat, 
el termini de sol·licituds fi nalitza el proper 23 de febrer.

En el cas del Feder se sol·licita una aportació de 150.000 
euros per al projecte de conducció de les aigües de pluja del 
torrent de Sègols, al seu pas pel polígon de Sant Pere Molan-
ta. Aquesta intervenció permetria resoldre un problema històric 
d’inundacions a la zona, tal i com recorda Josep Tort.

A Xarxa de la Diputació s’han sol·licitat fi ns a 5 projectes. Per 
al manteniment i conservació de l’enllumenat públic, que supo-
saria la substitució de làmpades per estalviar consum energètic, 
s’han demanat prop de 250.000 euros. El segon dels projectes 
preveu l’execució de les obres de millora de l’accés al nucli de 
Moja, amb una sol·licitud de prop de 240.000 euros. Per la re-
dacció dels projectes per a la portada de la fi bra òptica a Olèrdo-
la es demanen 55.000 euros;  mentre que també es demana la 
redacció dels projectes i l’execució de les obres d’urbanització 

d’una nova plaça a Sant Pere Molanta, per valor de 104.000 eu-
ros. El cinquè dels projectes correspon a la millora i adequació 
de la Zona Esportiva i Lúdica de Daltmar, amb 41.000 euros.

En el cas del PUOSC es preveu fer una aposta clara per la 
portada de la fi bra òptica al municipi. Per Josep Tort, l’accés a la 
fi bra òptica milloraria els serveis al conjunt del municipi i “també 
és una forma de facilitar la instal·lació d’empreses i la creació de 
llocs de treball a Olèrdola”.

S’ha demanat millorar la canalització de la riera al Polígon de Sant Pere
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S’inicia a Olèrdola la recollida d’oli domèstic 
Des d’aquest mes de gener, els 

olerdolencs disposen d’eines per a 
reciclar al municipi els olis domèstics 
residuals. Sota l’impuls de la regido-
ria de Medi Ambient, s’ha implan-
tat un nou sistema de recollida per 
a reciclar els olis de cuina i els olis 
vegetals caducats, aprofundint així 
l’aposta de l’Ajuntament d’Olèrdola 
per la separació de residus. Per faci-
litar aquesta recollida a tots els nuclis, 
s’han instal·lat als pobles i urbanitza-
cions un total de 9 contenidors per a la recollida d’aquests olis 
domèstics residuals.  A Moja els contenidors estan ubicats a 
l’àrea d’emergència del carrer del Camp i al carrer Rafael de 
Casanovas, a l’escola Circell. El contenidor que hi ha a Sant 
Miquel s’ha situat a l’àrea d’emergència, darrera del pàrquing 
de davant de l’Ajuntament. A Sant Pere Molanta els dos con-
tenidors per reciclar els olis domèstics es troben al passeig 
Vila Maimona, a l’àrea d’emergència,  i al carrer Sant Roc, al 
costat dels contenidors de selectiva. A Daltmar es poden tro-
bar a la deixalleria i a la zona esportiva, mentre que a Can 
Trabal s’ubiquen al carrer Moja, al costat dels contenidors de 
selectiva, i davant de la zona esportiva.

La implantació d’aquest sistema de recollida té el propòsit 
d’ampliar i millorar els serveis a la ciutadania, contribuir a la 
millora directa del medi ambient i donar cobertura a la gestió 

d’uns residus fi ns ara no valorats. I és 
que l’oli que es tira per la pica embus-
sa les canonades, contamina el mar i 
els rius i deteriora la xarxa de saneja-
ment. Un litre d’oli contamina un milió 
de litres d’aigua. Reciclar-lo permet 
reutilitzar-lo com a biodièsel, un com-
bustible que produeix un 80% menys 
d’emissions que el petroli i és un re-
curs renovable.

Per reciclar l’oli cal posar-lo en 
qualsevol ampolla de plàstic buida. 

Una vegada plena i ben tancada, l’ampolla es pot dipositar en 
el contenidor d’olis residuals, de color taronja.

Coincidint amb l’inici de la recollida d’olis vegetals, també 
s’ha reforçat la recollida de roba usada, a partir de la instal·lació 
de nous contenidors ubicats a Daltmar i Can Trabal. Aquests 
contenidors són de color gris i tenen com a funció recollir, dins 
de bosses de plàstic degudament tancades, la roba de vestir, 
el calçat, la roba de llit, les mantes, tovalles o draps que ja no 
es facin servir.

La roba recollida serà classifi cada , reparada i reutilitzada. 
El nou sistema de recollida d’olis domèstics i de roba usada 
es realitza amb la col·laboració d’Ekipolis. Aquestes recollides 
no suposen cap despesa per l’Ajuntament i el 0’7% dels be-
nefi cis que l’empresa obtingui es dedicaran a Serveis Socials 
de l’Ajuntament d’Olèrdola.

L’Ajuntament cedirà
compostadors domèstics

Fins l’1 de febrer, l’Ajuntament havia rebut 12 sol·licituds 
per a obtenir la cessió d’ús d’un dels 28 compostadors domès-
tics que es posaven a la disposició de les famílies d’Olèrdola. 
D’aquestes sol·licituds, 5 corresponien a Daltmar, 3 a Can Tra-
bal, 2 a barriades i 2 més a masies.

El compostador és un instrument que permet reciclar la frac-
ció de la brossa orgànica i les restes de poda, transformant-les 
en compost d’alta qualitat. Amb aquesta acció, l’Ajuntament 
dóna continuïtat a la campanya iniciada el març de 2010, que 
va comportar la cessió de compostadors a 12 llars del municipi 
i a les escoles d’Olèrdola. 

A diferència de la primera campanya, en aquesta ocasió 
s’han prioritzat les masies, disseminats i urbanitzacions, do-
nat que en aquests habitatges no hi ha implantada la recollida 
de la fracció orgànica porta a porta. Un altre canvi respecte 
la campanya anterior és que per rebre el compostador el veí 
benefi ciari ha d’abonar 20 euros. Aquest import es preveu de-
dicar a realitzar campanyes de foment del reciclatge.

Les llars que han obtingut el compostador gaudiran 
d’una subvenció del 15% de la quota establerta en la taxa 
d’escombraries. Aquesta bonifi cació es preveu mantenir du-
rant els anys, mentre que els 20 euros per a rebre el compos-
tador només s’hauran d’abonar un únic cop.

Rebuig a la “Llei Wert” i
suport a l’escola en català

El ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, per unanimitat, va 
aprovar el passat 28 de des-
embre  una moció de rebuig a 
l’avantprojecte de llei de reforma 
educativa, l’anomenada llei Wert. 
En l’exposició de motius del text 
es recorda que el projecte “vol 
convertir el català en quarta llen-
gua a l’escola” i contempla que 
l’alumnat pugui obtenir el títol 
d’ESO o Batxillerat sense ne-
cessitar el català. Un altre dels 
continguts que es destaquen de 
l’avantprojecte de llei és que pre-
veu que pares i mares puguin escollir la llengua vehicular, “i en 
cas que no s’ofereixi l’opció de llengua espanyola en centres 
públics, es pugui accedir a centres privats amb les despeses a 
càrrec de la Generalitat”.

En la moció s’expressa “la indignació i el rebuig” a un pro-
jecte “que suposa un atac frontal als drets més elementals del 
poble català”. Així mateix, el ple considera” inacceptable que 
els drets dels infants siguin víctima de la impotència del nacio-
nalisme espanyol”.

La moció destaca que “la llengua no pot esdevenir sota cap 
concepte matèria de negociació” i manifesta “el suport al mo-
del d’escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la 
comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo, si cal ig-
norant aquesta llei del govern espanyol”. El ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola també expressa el suport  a totes les mobilitzacions 
de la població i de la comunitat educativa que es duguin a ter-
me en defensa del model d’ensenyament en català i contra la 
proposta de llei del ministre Wert. 

La moció recull el contingut d’un acord del Consell Comar-
cal i va ser presentada en el ple pel regidor d’Ensenyament de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier Serramià.

El nou contenidor és de color carabassa 

L’acció dóna continuïtat a una campanya ja feta el 2010

Xavier Serramià, regidor 
d’ensenyament



Benvolguts olerdolencs i olerdolen-
ques,

 La situació econòmica és la que és, 
i l´Ajuntament ha de prendre decisions 
a vegades desagradables, que porten a 
conseqüències  incomprensibles per la 
gent d´apeu però sempre basades  en 
criteris d´efi ciència i sostenibilitat per tal 
de dimensionar l ´Ajuntament a la situa-
ció actual.

 
Des del nostre grup no som aliens 

a les continuades notícies que surten 
al diari sobre corrupció, malversació, 
blanqueig, d’aquells que haurien de ser 
qui donessin exemple, ara més que mai, 
d’aquells que ens demanen la confi ança 
cada quatre anys. Des d’aquestes línies 
també volem dir PROU, les persones 
d’aquests país, no es mereixen diri-
gents com aquests.

Cada dia ens colpegen amb un nou 
cas de corrupció, blanqueig, cobra-

ments en negre...que afecten als grans 
partits, circumstància que provoca el 
lògic rebuig de la ciutadania, la des-
confi ança i el que a vegades és pitjor, 
el desarrelament i que la gent cada cop 
ho dóna com a més assumit i provoca 
que a les persones honrades cada cop 
els hi costi més involucrar-se en ac-
cions al servei del ciutadà, perquè s´hi 
posa a tothom al mateix sac.

A més, aquests són els que pre-
gonen i anuncien la reforma laboral, 
rebaixa dels sous, noves normatives 
més restrictives i agressives, increment 
d’impostos, increment d’hores de tre-
ball i esforç per sortir de la crisis.

I, en contrapartida, com responen 
les persones del nostre municipi?  de-
mostrant de quina pasta estan fets, 
com ho han fet sempre, amb la seva 
solidaritat, organitzant una recollida 
de fons  per iniciativa de les  entitats 
del municipi per ajudar en Ian Garcia,  

i amb una recollida d´aliments, amb-
dues amb gran participació veïnal. Així 
respon la gent d’Olèrdola i aquest és el 
nostre exemple, l’exemple  a seguir.

Benvolguts veïns del municipi 
d’Olèrdola:
Ens adrecem a vosaltres en aquesta 
nova edició del Butlletí per a informar-
vos dels esdeveniments a nivell munici-
pal i per donar-vos trasllat de qüestions 
d’indubtable interès per a tots els que 
estimem i volem una Olèrdola millor.
Per part de l’equip de govern municipal 
d’APO-PM, davant la situació actual de 
crisi, s’han adoptat unes decisions en 
els darrers dies que afecten al pressu-
post municipal, així como a diverses 
persones que han prestat serveis al 
municipi durant els últims 25 anys. Al-
gunes d’aquestes mesures són les que 
ara us detallem i donem el nostre punt 
de vista.
S’externalitza el servei d’escoles bres-
sol, deixa de prestar-lo i gestionar-lo di-
rectament l’Ajuntament. Se’n fa càrrec 
una empresa que presenta una factura 
mensual al municipi traslladant el cost 
del servei. Aquesta empresa es regeix 
per criteris empresarials, més enllà del 
caràcter social que requereix aquest ti-
pus de serveis municipals tan sensibles 
pels ciutadans. És per això que s’ha re-
duït el personal així com les nòmines de 
les persones contractades, fet que de 
ben segur provocarà un detriment en la 
qualitat del servei. Des de CiU Olèrdola 
sempre hem manifestat la nostra opinió 

contrària a aquest tipus de mesures, 
que per altra banda, sempre s’executen 
de forma unilateral i sense cap tipus 
d’informació als regidors de l’oposició.
En aquesta mateixa línea, en aquests 
darrers dies s’ha decidit prescindir de  
la persona que fi ns ara estava donant 
servei com a bidell a l’escola Rossend 
Montané, el Sr. Tena. Una persona 
amb una trajectòria impecable tant en 
la seva feina a l’Ajuntament com en el 
Base Olèrdola. Ens atreviríem a dir que 
gràcies a la seva dedicació incondicio-
nal durant molts anys a aquest club 
fundat per l’Ajuntament a mitjans dels 
noranta, avui poden practicar  esport 
més de 250 nens del municipi i de la 
comarca. Un trist fi nal per una persona 
que ha treballat per l’Ajuntament dedi-
cant moltes hores, més enllà del seu 
horari laboral, perquè era un amant de 
la seva feina. Des d’aquí tot el nostre re-
coneixement i el nostre suport pel que 
necessiti. 
Creiem que l’equip de govern ha perdut 
el nord. Això per a nosaltres ja no és no-
vetat, ja fa anys que ho diem, però ara, 
amb els impactes de la crisi econòmica 
que afecten a tots els ajuntaments, no 
saben estar a l’alçada de les circum-
stàncies. Suposem que això els passa 
per la poca dedicació que presten i la 
poca sensibilitat de cara als treballa-

dors de la casa que en el fons són els 
que han de fer bé la seva feina per tirar 
endavant aquest municipi, ja que són 
els únics que van a treballar cada dia a 
l’Ajuntament.  
Fa només dos anys, ja en plena crisi 
econòmica, l’equip de govern munici-
pal es dedicava a convocar noves pla-
ces de funcionaris quan es recomanava 
des de les institucions nacionals i esta-
tals tot el contrari. Nosaltres ja ho vam 
denunciar en aquell moment. Des de 
CiU es va deixar ben clar que no volíem 
més places de funcionaris i més incor-
poracions de personal a l’Ajuntament 
perquè preveiem el que ara està pas-
sant. També vam deixar molt clar que 
això no volia dir que volguéssim fer fora 
a ningú, tot el contrari. Ara ens trobem 
que s’han de  fer fora a treballadors 
històrics per a arreglar el desgavell que 
varen provocar ara fa dos anys. 
La poca dedicació que presta l’equip 
de govern a l’Ajuntament fa que siguin 
altres persones de la casa que pren-
guin les decisions quan hauria de ser 
l’alcalde qui portés la iniciativa. Aquesta 
situació ha portat i portarà una sèrie de 
demandes contra el municipi d´Olèrdola 
i tindrà un cost més elevat del que es 
pretenia reduir amb l’amortització de 
les places.
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Daltmar buscarà opcions per urbanitzar

Primers vins de la vinya
experimental de La Muntanyeta 

En una reunió celebrada diumenge 2 de desembre al Local 
Rossend Montané de Sant Miquel, la majoria dels 115 propie-
taris assistents a l’assemblea de la Junta de Compensació de 
Daltmar ratifi caven la feina feta pel Consell Rector, que havia 
actuat en funcions des del mes de març fi ns a aquesta as-
semblea. Un dels acords més destacats ha estat el de delegar 
en el Consell la recerca de propostes detallades perquè, en 
la propera assemblea de la Junta de Compensació, els pro-
pietaris decideixin quin model segueixen per a fer les obres 
d’urbanització. 

En la documentació lliurada als propietaris es recorda que 
l’objecte de la Junta de Compensació és “la fi nalització de la 
urbanització, instal·lació i dotacions necessàries”. Amb el seu 
vot favorable, l’assemblea va donar llum verda perquè el Con-
sell Rector estudiï les opcions. En concret s’assenyala que en 
el 2013 es valoraran les diferents sortides que hi poden haver, 
quantifi cant-les en temps i despeses. El compromís és que en 

l’assemblea de 2013 es marqui una decisió sobre l’inici de les 
obres. També es va deixar clar que “fi ns que no es comencin 
les obres d’urbanització, contractant una empresa amb una 
data de fi  d’obres, no es podran construir cases”, tal i com 
resumia Carlos Molina, el president del Consell Rector.

Dins d’aquest punt ampli d’exposició de les tasques fetes 
fi ns ara pel Consell Rector en funcions, també es va assenya-
lar que es treballaria perquè l’empresa subministradora d’aigua 
apliqui a Daltmar unes tarifes iguals a les que tenen la resta del 
municipi. També es va validar que UCO, l’empresa propietària 
de 149 parcel·les destinades a reduir les despeses de fi nalització 
de la urbanització, passi a tenir com a consell d’administració la 
totalitat d’integrants de l’Associació de Propietaris. A la pràcti-
ca, el Consell Rector de la Junta de Compensació i l’Associació 
són les mateixes persones. La unió de les tres entitats(UCO, 
Associació i Junta) ha estat fruit “del diàleg, la responsabilitat i 
el compromís de tots els seus components amb Daltmar”.

L’assembla també va decidir asfaltar el carrer Acàcia i 
l’entrada de l’Avinguda de Sant Miquel fi ns el carrer Roure i la 
seva intersecció amb el carrer Olivera. Un altre dels acords va 
ser realitzar l’acondicionament de les passeres que uneixen els 
carrers Canyelles i Olivera amb la Zona Esportiva. 

El Consell Rector va informar que s’havia creat una adreça 
de correu electrònic, juntadaltmar@gmail.com, per a rebre su-
ggeriments i propostes dels propietaris. També es va explicar 
que es pot demanar qualsevol informació sobre l’actuació de la 
Junta de Compensació trucant al telèfon 607 455 330.

Els dos primers vins elaborats amb raïm collit a la vinya ex-
perimental de La Muntanyeta són un vi novell i un vi dolç de 
la varietat souvignon blanc. Una mostra dels fruits d’aquesta 
primera collita els lliurava el Grup d’Explotacions Vinícoles del 
Penedès, dijous 13 de desembre, a l’Ajuntament d’Olèrdola. 
L’acte volia ser una mostra d’agraïment  i de reconeixement 
pel suport que dóna l’Ajuntament als treballs d’aquest grup  
de viticultors, que depèn del departament d’agricultura de la 
Generalitat. I és que l’Ajuntament d’Olèrdola té arrendats des 
de l’any 2010 de forma gratuïta 9.000 metres quadrats de La 
Muntanyeta, al Fondo de les Moreres, perquè els viticultors 
del grup puguin fer els seus treballs experimentals per a millo-
rar el conreu de la vinya.
El president del Grup d’Explotacions Vinícoles, Josep Mo-
let, recordava que la vinya experimental va estar durant 10 
anys en uns terrenys situats al polígon industrial de Sant Pere 
Molanta, també cedits per l’Ajuntament d’Olèrdola. Amb el 
canvi d’emplaçament, el grup va voler ampliar els seus tre-
balls i ha passat també a incorporar l’experimentació dins de 
l’elaboració de vins, no només en el conreu de la vinya. 

Recollida solidària 
d’aliments per a famílies
necessitades d’Olèrdola 

Divendres 14 de desembre es tancava a Olèrdola la campanya 
solidària de recollida d’aliments que s’ha realitzat al municipi 
durant els dies previs a les festes de Nadal, sota l’organització 
de l’Ajuntament. La campanya es tancava havent garantit ali-
ments variats per a cadascuna de les 18 famílies més neces-
sitades d’Olèrdola que reben atenció per part dels serveis so-
cials. La regidora de serveis socials, Eva Ruiz, posava l’accent 
en què “la solidaritat dels olerdolencs ha fet possible que es 
recollissin aliments sufi cients per a que aquestes 18 famílies 
rebin un lot de productes abans de Nadal”.
Els lots s’han elaborat agrupant els productes de forma equili-
brada, amb variacions en funció del nombre de membres de la 
família receptora. Eva Ruiz es mostrava satisfeta pels resultats 
de la crida feta als veïns, tenint en compte  que la campanya 
organitzada per l’Ajuntament ha coincidit amb altres iniciatives 
molt similars que també han rebut la resposta dels olerdolencs 
en els darrers dies.

La feina del Consell Rector va ser ratifi cada



Es recapten 7.100 euros per La Marató de TV3

Els actes convocats a favor de La Marató de TV3 han tor-
nat a evidenciar l’ampli compromís solidari present a Olèrdo-
la. La recaptació total assolida en els actes organitzats per 
entitats del municipi ha superat els 7.100 euros, sumant les 
activitats realitzades els dos mesos anteriors i fi ns el mateix 
cap de setmana de La Marató.

L’aportació quantitativa més important l’assolia el Grup 
de Joves de Sant Pere Molanta, que va poder recaptar 2.800 
euros el passat 17 de novembre amb la cursa d’orientació 
Vallmoranta. El Casal d’Avis de Moja refermava la seva inten-
sa vinculació amb La Marató i superava els 1.700 euros de 
recaptació, gràcies al dinar solidari que van organitzar el 21 
d’octubre i a les aportacions de socis i veïns de Moja. Un altre 
casal d’avis d’Olèrdola, el de Sant Pere Molanta, també va 
ingressar a La Marató els 216 euros recollits el dissabte 10 de 
novembre en el dinar del 7è aniversari de l’entitat.

Coincidint amb el cap de setmana de La Marató, dissabte 
15 i diumenge 16 de desembre  han estat forces les propostes 
que el municipi ha acollit per a recaptar fons per aquesta ini-
ciativa solidària. L’AMPA de l’escola Circell de Moja celebrava 
amb èxit la seva sisena matinal solidària, recaptant 1.207 eu-
ros. Els infants van poder participar en tallers, es van degus-
tar esmorzars casolans cedits per les famílies, també hi havia 
l’opció de jugar a petanca o bé de participar en un sorteig de 
productes. La novetat d’engany va ser el primer mercat solida-
ri, elaborat a partir d’articles donats per les famílies.

Nova etapa al Casal d’Avis de Moja
Amb moltes ganes afronta la nova 

Junta del Casal d’Avis de Moja els pri-
mers actes que ha d’organitzar al cap-
davant de l’entitat, després d’haver estat 
escollida en la darrera assemblea anual 
de socis, celebrada dissabte 26 de ge-
ner. El nou equip, presidit per Teresa 
Miralles,  es planteja canviar algunes 
“maneres de fer” en aquesta entitat que 
agrupa a 243 associats. Això sí, aquesta 
nova etapa parteix del reconeixement públic fet per la gran 
tasca impulsada per l’equip que encapçalava el fi ns ara pre-
sident, Jaume Milà, que ha format part de la junta durant 16 
anys, sent president els darrers 11.

La primera de les activitats públiques del Casal amb la 
nova Junta es viurà el proper 13 de febrer, dimecres de cen-
dra, amb una xatonada. El 23 de febrer organitzen la ja tradi-
cional excursió a Montserrat.

Teresa Miralles té com a companys de Junta a Josep 
Castellví,  vicepresident; Fèlix Carbó és el secretari, i Rosa 
Montserrat la tresorera. Montserrat Creix és la vocal de festes. 
La vocalia d’excursions la comparteixen  Maria Teresa Hill i 
Isabel Giménez, mentre que els vocals del local del Casal són 
Josep Peña i Joan Rivas.

Olèrdola ha fet una apreciable aportació a la campanya 
de l’Ampolla, que dissabte 12 de gener celebrava la seva 30a 
edició. Al municipi es va procedir a fer la recollida d’ampolles 
de cava buides, porta per porta, a Sant Miquel i a Sant Pere 
Molanta, en els dos casos el dissabte al matí. Les xifres 
d’ampolles recollides en aquests dos pobles d’Olèrdola són 
similars als registres de les darreres edicions, amb una lleuge-
ra tendència a la baixa en el cas de Sant Miquel.

A Sant Miquel la recollida era assumida per exmembres del 
Grup de Joves i es va comptar amb una furgoneta cedida pel 
restaurant Masia Catalana-La Casa del Conill. No van poder 
arribar a la xifra del miler d’unitats recollides, referència que sí 
que es va superar l’any passat

Una de les notes destacades de la recollida a Sant Pere 
Molanta, assumida pel Grup de Joves, és que es va poder 
comprovar com cada vegada hi ha més veïns que fan l’esforç 
de treure les etiquetes autoadhesives a les ampolles de cava 
buides. La quantitat d’ampolles obtingudes s’aproximava a 
les 2.000, xifra similar a la de l’any passat. A Sant Pere Molan-
ta els Grup de Joves va poder comptar amb la camioneta de 
construccions Tizon i un piscolabis ofert per La Posada.

Aquesta campanya solidària és promoguda per Joves 
Cristins de Vilafranca amb incidència arreu de la comarca. En-

Dissabte a la tarda, al Local Nou de Moja, l’Aeròbic 
d’Olèrdola, el Rítmica Olèrdola i el Grup de Joves de Moja 
organitzaven de forma conjunta una exhibició gimnàstica i una 
xocolatada que va recaptar 742 euros. L’endemà diumenge, 
el grup El Folre de Sant Pere Molanta organitzava la repre-
sentació de l’obra de teatre “La Cacera de l’ànec”, del grup 
Criatures d’Ordal. A través del sorteig d’un lot nadalenc, es 
van poder obtenir 440 euros.

En el marc de les activitats de La Marató, la doctora Me-
ritxell Arenas, veïna de Sant Miquel i cap d’oncologia de 
l’Hospital Universitari de Reus, oferia una xerrada a Sant Pere 
Molanta dedicada a “què cal saber sobre el càncer”.

Actius per la Campanya de 
l’Ampolla

guany els 
beneficis 
es desti-
naran a 
l ’ a l b e rg 
que Càri-
tas ges-
tiona a Vi-
lafranca.

Rues de Carnaval a Olèrdola
Dissabte 16 de febrer

XII Rua de Carnaval de Moja
Concentració a les 19:00 h a la Rambla Catalunya

Sortida a les 20:00h . Recorregut: Rambla Catalunya 
i carrers del Sindicat, Carrerada, Santa Maria,

Penyafel i Rafael de Casanovas.

Diumenge 17 de febrer
Rua de Carnaval de Sant Pere Molanta. A les 12:00h

El mercat solidari a Moja, una de les novetats

Teresa Miralles, nova 
presidenta



Butlletí Informatiu Municipal · Febrer de 2013

Festa Major d’Hivern solidària a Moja 
La Festa Major d’Hivern de Moja, la festa en honor al copa-

tró Sant Macari, ha estat marcada aquest 2013 per la solidari-
tat. Una bona mostra d’això era el darrer dels actes, que es va 
celebrar el diumenge 27 de gener enmig d’un innegable èxit 
de convocatòria. Van ser més de 200 les persones que van 
poder seguir el concert que oferia el Taller de Vent de l’Escola 
Municipal de Música de Vilafranca. L’activitat s’inscrivia dins 
de les accions que s’han fet a Moja aquests darrers dies en 
solidaritat amb l’Ian Garcia, l’infant de 5 anys de Sant Sadurní 
que necessita fer front a un costós tractament per superar el 
càncer que pateix. 

Sumant les aportacions obtingudes en conceptes com el 
donatiu per l’entrada al concert, les butlletes per participar en 
el sorteig d’una panera, la matinal de tallers feta la setmana 
anterior o la col.laboració del Base Olèrdola, han estat 2.475 
euros amb 70 cèntims els que des de Moja s’han pogut in-
gressar al compte de l’Ian gràcies a les accions fetes en el 
marc de les festes de Sant Macari.

El primer dels actes de la Festa Major d’Hivern es va viure 

Els Reis tenen molts 
col·laboradors a Olèrdola

divendres 18 de gener a la nit, amb el Correfoc. La presència 
convidada dels Diables de Pacs i del Drac de Les Cabanyes 
va contribuir a fer més espectacular aquesta festa del foc que 
organitzen els Diables de Moja. Dissabte al matí, prop d’una 
norantena de veïns van acabar participant en la calçotada feta 
al Celler Cooperatiu. De dissabte a la nit, la Comissió de Fes-
tes posa l’accent en la qualitat del conjunt Cafè Trio, que va 
oferir primer concert i després el ball. 

Diumenge al matí, el protagonisme va ser per la cercavi-
la, que es va celebrar enmig d’un ambient meteorològic fred 
que es mirava de combatre amb l’entusiasme que mostraven 
bastoneres, ball de cintes, panderetes, cap-grossos i gegants. 
Diumenge al migdia hi va haver la missa en honor a Sant Ma-
cari, la benedicció i repartiment del pa beneït i el cant dels 
goigs a Sant Macari. A la plaça de l’Església després es van 
viure “els tres típics balls” i un vermut popular. Del teatre, la 
Comissió de Festes de Moja ha destacat la gran resposta del 
poble, que va gairebé omplir la platea per a seguir l’obra “Lo 
Diable, la dona, lo somni i la taverna!”, del Grup TAT.

Els Reis Mags d’Orient no es van descuidar d’Olèrdola i 
van repartir muntanyes d’il·lusió i de joguines durant  la nit del 
5 de gener. Gràcies a la col·laboració del Grup de Joves de 
Moja, l’AMPA de l’escola Rossend Montané, l’Area de Cultura 
de Can Trabal, la Societat La Lleialtat i l’Associació Cultural de 
Daltmar, es van poder fer cavalcades i recepcions als locals 
socials.

Estrena teatral de l’Arrel

El grup de teatre l’Arrel de Sant Miquel d’Olèrdola actuava 
dissabte 19 de gener al Pla del Penedès, amb “El casament 
dels petits burgesos”. La funció formava part de la progra-
mació de la 22a Roda de Teatre Amateur de l’Alt Penedès i 
suposava la tercera representació que el grup d’Olèrdola feia 
d’aquest text de joventut de Bertolt Brecht. Abans, l’Arrel va 
fer la seva estrena de l’obra a Sant Miquel, el passat dia 1 
de desembre, i la setmana següent actuava a Gelida, el 8 de 
desembre.

Els actes per l’Ian Garcia van marcar la festa El teatre el va posar el grup TAT

A partir del 18 de febrer, la biblioteca de l’escola Rossend Montané obre
al públic les tardes dels dilluns, de 16 a 18 h.
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La presentació dels equips del Base Olèrdola reuneix a 750 persones

Diumenge 9 de desembre al matí, el camp municipal d’Els 
Pins de Moja era escenari de l’acte de presentació dels equips 
que aquesta temporada juguen amb el Base Olèrdola. Entre 
jugadors, familiars i equip tècnic, eren prop de 750 les perso-
nes que compartien l’esmorzar de germanor que donava inici 
a la jornada. Després, una graderia plena va poder seguir com 
es presentaven els equips de l’entitat, per acabar amb la foto 
ofi cial conjunta.

Actualment el Base Olèrdola l’integren prop de 300 infants 

Durant aquest 2013 es 
realitzaran treballs de 
consolidació a la muralla 
romana del conjunt his-
tòric d’Olèrdola. Tal i com 
ha confi rmat la responsa-
ble de la seu d’Olèrdola 
del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya, Núria Mo-
list, la intervenció servirà 

Es consolidarà la muralla 

i joves. Compta amb 22 equips, dels quals 9 són equips de 
futbol 11, 12 de futbol 7 i 1 de futbol 5. En categoria federada 
juguen 17 d’aquests 22 equips i 5 equips més estan inscrits al 
JESPE i en competicions comarcals. El propòsit principal és 
el d’educar amb l’esport. A partir d’infantil, també es pretén 
aprendre a competir. Enguany el club intentarà que els tres 
equips que estan a primera divisió(cadet A, infantil A i benjamí 
A) mantinguin la categoria. 

per consolidar les parts més malmeses de la muralla.
Fa dos anys es va elaborar un ambiciós projecte de restaura-
ció i de consolidació, que incorporava l’adequació de l’entrada 
al Conjunt històric, així com la reubicació a la muralla de blocs 
de pedra. La situació econòmica ha fet que d’aquest projecte 
inicial ara només es contempli fer una part. El Departament 
de Cultura, a través de la Direcció General de Patrimoni, ha 
optat per prioritzar la seguretat i centrar-se en la consolidació, 
aparcant la restauració.
D’un extrem a l’altra del penya-segat, la muralla té una llarga-
da de 145 metres i una amplada de 2 metres. L’altura original 
màxima conservada és de 4 metres. Els treballs es realitzarien 
en la part de la muralla més deteriorada, la que dóna a la ban-
da de Canyelles. El tram de l’altra banda ha estat reformat fa 
70 anys i no presenta cap risc per la seguretat dels visitants.

Més al.licients per visitar el Parc
La majoria de les visites 
culturals i de les activitats 
que durant l’any es realit-
zen els caps de setmana 
al Parc d’Olèrdola fi nalit-
zen entre la una i les dues 
del migdia. En acabar-se, 
era freqüent que els visi-
tants demanessin infor-
macions de restaurants 
pròxims per anar a dinar.  
Aquest 2013, per aquests visitants s’oferta un pack conjunt 
que inclou la visita al Parc d’Olèrdola, la visita a la casa de 
la Festa Major de Vilafranca i el dinar en un restaurant situat 
dins del Parc d’Olèrdola, la Masia Segarrulls. La visita al Parc 
d’Olèrdola es fa durant el migdia i per la tarda es programa la 
de Vilafranca, després del dinar. Tota una proposta atractiva, 
al preu de 39 euros pels adults, que està pensada per a satis-
fer els visitants que volen passar tot un dia gaudint del conei-
xement de patrimoni emblemàtic de la comarca.
Aquest pack conjunt és la novetat principal d’aquest 2013 
dins de les propostes d’activitats al Parc d’Olèrdola. Per a més 
informació i per fer reserva prèvia d’aquestes activitats cal po-
sar-se en contacte amb Tríade Serveis Culturals, per telèfon el 
93 817 28 68 o per correu electrònic: info@triadecultural.com. 


