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La xarxa municipal d’antenes
wi-fi  permet millorar
la connexió a internet

Olèrdola està 
de Trobada

S’han fet 5 xerrades informatives sobre 
les possibilitats de la nova xarxa

Els actes de la 33a
trobada del municipi 
es concentren el cap 
de setmana
del 18 i 19 de maig

Els actes de la 33a
trobada del municipi 
es concentren el cap 
de setmana
del 18 i 19 de maig



S’aprova el preu públic per a que les empreses utilitzin
la xarxa municipal wi-fi  

Dilluns 15 d’abril, el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat 
per unanimitat el preu públic per 
a l’ús de la xarxa d’antenes wi-fi  
municipals. Es tracta d’un dels da-
rrers tràmits que restaven per a que 
les empreses que ho desitgin pu-
guin comercialitzar i oferir als veïns 
d’Olèrdola, gràcies a aquesta xarxa 
d’antenes municipals, serveis de te-
lefonia fi xa i d’internet. El preu públic 
que les empreses han de pagar per utilitzar la xarxa d’antenes  
és de 1.500 euros anuals per operador, més 5 euros per família 
connectada. 

El grup municipal de CiU va votar a favor d’aquesta nova 
taxa per al lloguer de la xarxa wi-fi . Amb tot, el portaveu 
d’aquest grup municipal,Josep Maria Sánchez,  considerava 
que aquesta mesura “arribava tard”.

El govern municipal va fer notar “el desgavell ” existent a 
l’hora de regular el desplegament de la fi bra òptica, tecnologia 
a la qual no es renuncia. L’alcalde, Josep Tort, explicava que, 
“mentrestant això no pot fer-se”, s’ofereix als veïns la possibili-
tat de millorar l’accés a Internet gràcies a aquest sistema wi-fi .

El ple també va donar compte de la liquidació del pressu-
post de 2012. El regidor d’hisenda, Artur Santacana, subrat-
llava que el més destacat és que havien baixat  els ingressos 
un 23%, mentre que les despeses s’havien reduït un 17%. El 
resultat pressupostari és de -233.066 euros, una quantitat que 
hauria estat positiva si no s’hagués fet la darrera amortització 
anticipada de crèdit. Amb tot, el resultat pressupostari ajustat 
és de 77.795 euros. El romanent de tresoreria per a despeses 
generals és de 307.908 euros.

Des de CiU es va subratllar que el romanent de lliure dispo-
sició per a l’Ajuntament és de 104.000 euros. La dada la va va-
lorar Josep Maria Sánchez dient que el govern “s’havia menjat 
en només dos anys” el romanent de l’Ajuntament.

Des del govern es va fer notar que el fons de contingències 
per a fer front a impagats s’incrementava en més de 500.000 

euros respecte les recomanacions 
establertes, xifra que hagués fet 
augmentar la sensació de liquiditat 
si no s’hagués optat per aquest cri-
teri de prudència. L’alcalde va des-
tacar que, malgrat ser un any difícil, 
l’Ajuntament segueix pagant a 20 
dies i complint amb els requisits le-
gals.

El ple també va aprovar una mo-
difi cació de pressupost per valor de 

114.000 euros, incorporant fi nançament per a la instal·lació de 
jocs infantils en places del municipi, mobiliari pels locals socials 
o bé completar l’urbanització del carrer de Fontanilles a Sant 
Miquel. CiU hi va votar en contra després de fer notar que no 
havien pogut participar en la defi nició d’aquesta modifi cació 
de pressupost. Durant la sessió també es va donar compte de 
l’informe trimestral de tresoreria, que certifi ca que l’Ajuntament 
paga en un termini mitjà de 20 dies.

El ple també va donar llum verda al reglament del servei 
d’arxiu municipal i al catàleg de camins municipals. 

Amb els vots a favor d’ApO-PM i els vots en contra de CiU, 
es va acordar cedir en concessió l’explotació de la piscina, el 
bar i les pistes de Daltmar. Aquests espais de titularitat muni-
cipal ara podran ser gestionats de forma privada, d’acord amb 
els criteris de la convocatòria pública aprovada en el ple. Des 
del govern municipal s’ha exposat que la mesura suposa anti-
cipar-se al criteri del govern de l’estat, segons el qual els ser-
veis no obligatoris prestats per un ajuntament, si són defi citaris, 
podrien veure’s tancats. Per procurar la continuïtat d’aquests 
serveis pel municipi i Daltmar, s’ha optat per aquesta fórmula de 
la concessió, segons resumia l’alcalde, Josep Tort. 

El portaveu de CiU, Josep Maria Sánchez, ha qualifi cat com 
a “nefasta” la gestió de l’Ajuntament perquè considera que fa 
un any va iniciar-se la posada en marxa del servei de piscina 
sense un pla de viabilitat. També valorava que serà difícil que 
algú pugui assumir les despeses de manteniment de la piscina 
i el dipòsit de garantia que estableix el concurs.

Es presenten al PUOSC projectes d’inversions per a m

Seguint els criteris de la convocatòria i amb l’ànim d’obtenir 
recursos per atendre necessitats del municipi, el govern de 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha enllestit 5 projectes d’inversions per 
a concorre al PUOSC, el Pla Únic d’Obres i Serveis de Cata-
lunya. Aquest és el programa de subvencions més important 
destinat als municipis que convoca la Generalitat en un mandat 
i enguany presenta destacades limitacions respecte l’anterior 
convocatòria. 

L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, defi nia l’actual PUOSC com 
a “molt més restrictiu” que el de l’anterior quinquenni. Ja no es 
garanteix cap quantitat de diners en funció dels habitants per a 
inversions. Ara, en canvi, sí que es dediquen quantitats anuals 
per despesa corrent dels ajuntaments i s’emplaça als munici-
pis a presentar projectes d’inversions relacionats amb els ser-
veis bàsics i la implementació de noves tecnologies, per bé que 
l’orientació és la de prioritzar els serveis bàsics. 

Per nombre d’habitants, Olèrdola disposarà del PUOSC 
d’una quantitat fi xa anual de 40.000 euros per a despeses co-
rrents. Josep Tort recordava que no hi ha cap altra quantitat 

garantida més. Els projectes d’inversions que es presenten des 
d’Olèrdola i opten a rebre més aportacions busquen millorar 
serveis bàsics, complir amb el PAES(Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible), desenvolupar mesures d’efi ciència energètica i ob-
tenir un estalvi de despesa.

Sumats, la inversió estimada dels cinc projectes que es pre-
senten suposen prop de 825.000 euros. La primera de les in-
versions per les que se sol·licita l’ajut del PUOSC, per valor de 
50.000 euros, és per a completar la connexió de l’aigua d’ATLL 
al nou dipòsit de Sant Miquel i fer l’estació de bombament per a 
garantir l’arribada d’aquesta aigua a Viladellops. Les obres per 
resoldre les defi ciències en la xarxa d’aigües al carrer Wilson de 
Sant Pere Molanta és la segona de les sol·licituds, per valor de 
60.000 euros. Un altre dels projectes que es demanen és el can-
vi massiu de làmpades en l’enllumenat públic del municipi, amb 
un pressupost de 50.000 euros. En aquestes peticions d’ajuda al 
PUOSC també s’inclou un projecte per rehabilitar la planta baixa 
de l’Ajuntament, habilitant l’Ofi cina d’Atenció Ciutadana(OAC) 
en l’espai de l’anterior consultori mèdic de Sant Miquel.

La liquidació del pressupost de 2012 certifi ca que l’Ajuntament
compleix amb les exigències legals
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La xarxa municipal d’antenes wi-fi  permet superar
la defi cient connexió a internet 

Les xerrades convocades per l’Ajuntament d’Olèrdola per 
a informar del desplegament de la xarxa wi-fi  al municipi han 
estat tot un èxit de participació. Des de dimarts 16 i fi ns dis-
sabte 20 d’abril, les 5 sessions programades per a exposar les 
prestacions i les característiques d’aquesta xarxa sense fi ls han 
recollit una elevada participació, des de la primera reunió con-
vocada a Sant Pere Molanta, passant per les fetes a Sant Mi-
quel i Moja, fi ns les que tancaven el cicle a Daltmar i Can Trabal. 

La nova possibilitat d’accés a la telefonia fi xa i a internet es 
pot oferir a Olèrdola gràcies a una xarxa d’antenes de titularitat 
municipal. L’Ajuntament cedeix la seva explotació a les empre-
ses interessades a canvi d’un preu públic. Wifi  Penedès, amb 
1.200 abonats i presència en 20 municipis, ha començat a fer-
ne la seva explotació i  ja ha rebut les primeres sol·licituds de 
contractació de serveis.

El regidor delegat de TIC de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier 
Serramià, indicava que durant les xerrades s’ha obtingut dels 
veïns una resposta superior a les expectatives inicials i afegia 
que aquest cicle ha evidenciat la necessitat d’oferir instruments 
com el wi-fi  per a resoldre la defi cient connexió a internet que 
fi ns ara ha patit Olèrdola. Serramià recordava que les mateixes 
dependències de l’Ajuntament ja fa dos mesos que estan con-
nectades a la xarxa wi-fi , obtenint una major capacitat d’accés 
a internet i un estalvi considerable en telefonia,  que podria 
comportar reduir la factura uns 15.000 euros anuals.

Des de Wifi  Penedès s’ofereixen tres modalitats d’accés 
a internet als veïns. Una connexió bàsica, anomenada  proxy; 
una altra d’estàndard a una velocitat de 3 megas; i una de més 
avançada,  a 6 megas de velocitat. Els preus són ,respectiva-
ment, de 8’5, 15 i 20 euros al mes, més iva. La instal·lació de 
l’antena receptora necessària a cada habitatge comportaria 
una despesa de 140 euros. L’antena resta en propietat del veí. 
També s’ofereix telefonia fi xa a un preu de 7 euros i amb 1.000 
minuts de trucades estatals al mes.Tots els detalls es poden 
obtenir als telèfons 93 897 52 22 o 695 760 926.

Jordi Bastardes , responsable de Wifi  Penedès, ha posat 
l’accent en el ferm compromís que té l’empresa de dimensionar 
la xarxa, d’acord amb les necessitats que vagin sorgint en cada 
moment, garantint la velocitat contractada. 

L’Ajuntament d’Olèrdola també facilita connexió wi-fi  gra-
tuïta, limitada a mitja hora i a mig mega, en els centres cívics 
i en equipaments municipals, com el local Rossend Montané 

de Sant Miquel, la 
piscina de Daltmar 
o el Local Nou de 
Moja.

Per orografi a, 
els dos nuclis del 
municipi on no 
arriba la cobertu-
ra d’aquesta xar-
xa d’antenes wi-fi  
són Viladellops i 
Can Trabal. En el 
cas de Viladellops 
s’ofereix als veïns 
l’assessorament 
de l’Ajuntament 
per a estudiar les 
alternatives més 
viables. En el cas 
de Can Trabal, 
Wifi  Penedès ha 
anunciat que as-
sumiria la  inversió 
d’instal·lació d’una 
nova antena que 
garantís la cober-

a millorar serveis bàsics del municipi

El projecte de més pressupost dels que se sol·liciten és el 
cobriment de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta, amb 
una valoració estimada de 560 mil euros. Josep Tort recorda que 
és un compromís electoral, però també entén que és el projecte 
“més difícil” per obtenir fi nançament.

Les expectatives d’obtenció de recursos per a fer aquestes 
inversions són una incògnita i s’espera que si no totes sí que una 
bona part de les propostes es pugin realitzar afegint recursos 
propis de l’Ajuntament. En l’anterior PUOSC l’Ajuntament va as-
solir una aportació superior als 500.000 euros i ara, tot i que no 
s’oblida que el context és ben diferent, “es treballarà perquè es 
pugui arribar a una xifra similar”. 

Amb l’assessorament del consorci Localret, l’Ajuntament ha 
optat per no demanar fi nançament per les obres d’extensió al 
municipi del cablejat de fi bra òptica. Hi ha una empresa privada 
que té la concessió del pas de la fi bra per la C15. L’empresa 
no es veuria obligada a utilitzar les infraestructures que fes 
l’Ajuntament, amb la qual cosa existia el risc de fer una forta 
inversió que podia acabar sense ús.

Completar la connexió del nou dipòsit de Sant Miquel
és una de les sol·licituds

S’han convocat 5 reunions informatives

tura d’aquest nucli, sempre i quan hi hagi una xifra mínima de 
20 abonats compromesos. Un altre requisit és el d’obtenir de 
l’Ajuntament d’Olivella el permís per a instal·lar aquesta nova 
antena en el seu terme municipal. 

Serramià ha fet notar que “a curt termini” la velocitat de 
connexió que podrà servir aquesta xarxa sense fi ls a Olèrdo-
la es podria veure incrementada exponencialment aprofi tant 
l’arribada de la fi bra òptica.

Les xerrades també han permès exposar als veïns les pres-
tacions que ofereix l’administració electrònica. Des de la pàgi-
na web municipal, www.olerdola.cat, es poden fer els mateixos 
tràmits ofi cials que a la fi nestreta de l’Ajuntament. Per a poder 
gaudir de totes les prestacions de l’administració electrònica cal 
identifi cació digital, a través del DNI electrònic o bé d’un certifi -
cat gratuït que es pot obtenir en ofi cines autoritzades. En el cas 
d’Olèrdola, la més propera és a l’Ajuntament de Vilafranca.
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Benvolguts olerdolencs i olerdolenques, 
volem començar el nostre escrit del butlletí 
subratllant que això de la oposició a Olèrdo-
la no deixa de sorprendre’ns. Entenem que 
és una feina difícil, però tampoc tant. El que 
sí és segur que ells  i elles la fan o se la fan 
molt més difícil del que és; efectivament, com 
poden defensar coses al ple de l’Ajuntament 
i després en els llocs que tenen responsabili-
tats, Ajuntaments, Consells Comarcals, Gene-
ralitat, fer i defensar el contrari. Una de dues: 
o ens enganyen aquí o ho fan allà. Aquí ja ens 
ha quedat clar que enganyen, manipulen i ter-
giversen; potser l’últim exemple són els sous 
dels regidors. Ho han dit un cop i un altre, ho 
han escrit en diferents espais, afi rmant que 
aquests sous sumaven 90.000 euros anuals. 

Doncs bé, la realitat és que només sumen 
30.000 euros a pressupost anual tancat, o el 
que és el mateix, a 3 euros per hora de de-
dicació.

Una altra manipulació. Segons ells, 
l’Ajuntament ha de pagar sous més alts per-
què l’equip de govern no s’hi dedica prou. El 
que volen dir exactament és: nosaltres no vo-
lem personal altament qualifi cat que vetlli pels 
interessos d’Olèrdola. No, ells volen poder fer i 
desfer com els plagui, com ja van fer en el seu 
moment. Ells volen ser els cacics de la hisenda 
i així posar gent amb uns sous altíssims, amb 

l’únic requisit de formar part de la llista de CIU. 

Tots sabem on ens va portar això: un ajun-
tament, el d’Olèrdola, amb un endeutament 
del 108 % del seu pressupost, a més, d’un 
calaix buit, buit , buit. Recordem quan Alter-
nativa va entrar, la primera feina va ser dema-
nar un crèdit per pagar les nòmines. Això és el 
que volen, que l’Ajuntament sigui una hisenda 
del “senyorito”. Per això, totes aquestes crí-
tiques al personal qualifi cat que avui treballa 
a l’Ajuntament. Però, a més a més, els sous 
que paga l’Ajuntament són exactament els 
mateixos que pagaven en l’últim govern de 
CIU. Ara bé, només s’han substituït gent po-
sada a dit i membres de les llistes sense feina 
reconeguda, per professionals implicats i tre-
balladors.

És evident, tenim un concepte diferent del  
que ha de ser un Ajuntament. Per alguns un 
Ajuntament és un agència de col·locació per 
posar els membres del partit polític sense fei-
na; per altres, és un lloc on es defensen els 
drets de tots els ciutadans, de tots, i per això hi 
han de treballar professionals, i com més ben 
formats, millor.

No volem acabar l’escrit, sense recordar 
que ben aviat serà la 33 Trobada d’Olèrdola, 
espai on els olerdolencs i olerdolenques ens 
retrobem per gaudir de l’espai i la festa. Ani-

mar a participar a quanta més gent millor, i do-
nar la benvinguda a aquells que hi participaran 
de nou. I no podem oblidar-nos  d’agrair a to-
tes les persones que fan possible la trobada, 
el seu esforç perquè sigui un espai d’alegria i 
concòrdia.

Benvolguts veïns i veïnes del municipi 
d’Olèrdola, 
No tenim prou amb la crisi, la corrupció, l’atur i 
amb totes les retallades que estem patint, que 
el nostre Ajuntament i el seu equip de govern 
han adoptat per unanimitat, una fórmula per a 
espoliar els pocs diners que té Daltmar i que 
estan destinats a fer front a les obres que man-
quen i que no són poques. Per coneixement 
de tots els veïns del municipi, direm que una 
vegada inscrit el projecte de reparcel·lació  al 
Registre de la Propietat, s’inscriuen les càrre-
gues individuals corresponents a les despeses 
d’urbanització i que estan al voltant dels 18.000 
euros per parcel·la de 700 metres quadrats.
A rel de l’última assemblea de la Junta de Com-
pensació on es varen presentar els comptes 
del any 2012, es fa públic el saldo disponible 
d’aquesta entitat, que és la encarregada de dur 
a terme el projecte d’urbanització. L’Ajuntament 
d’Olèrdola veu l’oportunitat de recuperar una 
part dels diners que han pagat i és per això que 
en Junta de Govern Local de data 17 de des-
embre de 2012, els nostres governants que os-
tenten la majoria absoluta i sense comptar per 
res amb l’oposició, aproven per UNANIMITAT 
reclamar el pagament de 154.144,69 euros a la 
Junta de Compensació de Daltmar, import sa-
tisfet per l’electricitat que està al seu nom i que 
ha consumit el pou i el dipòsit d’aigua  de Dal-
tmar també de la seva propietat, des del 2003 
fi ns el 2012, ambdós inclosos. Creiem que la 
llei no permet la reclamació de 10 anys, quan 
no ha hagut cap requeriment previ i l’equip de 
govern és coneixedor d’aquesta circumstan-
cia, però ja posats, que haguessin reclamat des 
de l’any 1997.

Una vegada presentat recurs per la Junta 
de Compensació, que no està d’acord amb 
aquesta petició, la Junta de Govern Local apro-
va en data 11 de febrer de 2013 reclamar el pa-
gament del subministrament elèctric correspo-
nent als anys 2009-2010-2011-2012 per import 
de 82.105,64 euros, i així ho comunica al con-
sell rector de la Junta de Compensació, com si 
d’un favor es tractés al disminuir l’import de la 
reclamació. Quina vergonya!
Recordem que l’any 1995 l’Ajuntament 
d’Olèrdola, sota el mandat de CIU, va construir 
el pou de Daltmar i va realitzar les obres per fer 
arribar l’electricitat fi ns a aquest punt. El 1997 
va construir el dipòsit també sota el govern de 
CIU. Ara Daltmar ja disposava de l’aigua ne-
cessària per subministrar a les vivendes i que 
en aquells moments es feia mitjançant camions 
cisterna. L’Ajuntament es feia càrrec del cost 
de l’electricitat consumida per a l’extracció de 
l’aigua. Posteriorment en l’any 2003 es varen 
realitzar les obres de la xarxa de distribució 
d’aigua, obra que realitza Sorea i que es fi -
nança amb els recursos de la Junta de Com-
pensació i per la gran aportació econòmica que 
va fer l’Ajuntament sota las sigles de CIU.
És en aquestes dates quan la Junta de Com-
pensació i l’Ajuntament signen un conveni pel 
qual es cedeix gratuïtament l’ús i gaudiment 
del pou i el dipòsit a la Junta de Compensació 
signant un conveni que té una durada de 10 
anys, ja que l’ urbanització no està recepcio-
nada per l’Ajuntament. En aquet contracte es 
diu que les despeses generades per a aquest 
ús i gaudiment hi aniran a càrrec de la Junta 
de Compensació, però existeix l’acord tàcit de 
que el cost de l’electricitat anirà per compte 

de l’Ajuntament, com així ha estat fi ns la data 
actual. S’ha creat un precedent i uns “drets ad-
quirits”, els quals podrien ser negociats a partir 
d’ara, però mai amb efecte retroactiu. També 
existeix un punt pel que queda sense efecte el 
contracte, si l’aigua fa falta a la resta del muni-
cipi estan Daltmar d’acord en compartir aques-
ta aigua sense rebre cap compensació.
No entenem per què l’Ajuntament assumeix 
aquest cost durant tots aquest anys i ara el 
reclama. És que els veïns de Daltmar no han 
pagat els seus impostos? És que no han pagat 
totes les seves factures d’aigua? I tant que les 
han pagat i molt cares per cert. Per això, no 
entenem el criteri utilitzat i el concepte pel qual 
se’ls hi cobra una electricitat que es va cedir de 
forma gratuïta al seu dia.
Amb l’import que reclama l’Ajuntament de for-
ma tan lamentable, es pot asfaltar un carrer o 
més, encara que ara no és el moment d’iniciar 
un projecte d’urbanització que al seu dia era 
viable però que degut al context que ens toca 
viure, ara ja no ho és.
Esperem pel bé de Daltmar que el Consell Rec-
tor de la Junta de Compensació sigui capaç de 
defensar els interessos de totes les persones 
afectades, que informi a tos els veïns convo-
cant una assemblea que serà la que prengui la 
decisió fi nal de com afrontar el problema, per-
què sinó, això podria ser el principi del fi nal en 
el que es pot perdre tot el patrimoni. 
Tot i la situació actual voldríem desitjar-vos que 
gaudiu d’una bona Trobada d’Olèrdola, partici-
pant de la mateixa amb família, amics i veïns. 
Bona Trobada.
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Nevada tranquil·la i sense incidències
L ’ a b s è n c i a 

d’incidents mar-
cava a Olèrdola la 
nevada caiguda la 
matinada de dis-
sabte 23 de febrer. 
En les hores pos-
teriors a l’aparició 
de la neu també 
es podia constatar 
com tampoc es re-
gistraven  plaques 
de gel que difi cul-

tessin la mobilitat. Que la nevada fos per la nit, sumat a les 
condicions meteorològiques posteriors i a la ràpida actuació 
dels serveis municipals són factors que explicarien aquesta 

Els usuaris dels
compostadors que cedeix 
l’Ajuntament  han rebut un 

taller de formació 
La motivació i l’interès eren ben evidents entre la quin-
zena de veïns d’Olèrdola que participaven en un taller 
d’autocompostatge, organitzat el dissabte 2 de març al matí 
per l’Ajuntament d’Olèrdola. La sessió formativa s’adreçava 
als veïns que han obtingut la cessió d’ús de compostadors per 
a reciclar al jardí o a l’hort de casa seva la fracció de la brossa 
orgànica. El taller el va impartir, al Casal d’Avis de Sant Miquel, 
una tècnica d’educació ambiental de la Mancomunitat. En 
acabar la sessió, el regidor de medi natural de l’Ajuntament, 
Xavier Serramià,  va lliurar a aquests veïns els compostadors. 
L’Ajuntament d’Olèrdola ha cedit en aquesta campanya una 
quinzena de compostadors en habitatges d’urbanitzacions i 
masies. Serramià destaca que la cessió de compostadors for-
ma apart de la “ferma aposta de l’Ajuntament pel reciclatge” 
i anunciava que en els propers mesos es preveu fer una nova 
campanya per a cedir més compostadors.
Els veïns assistents al taller rebien un manual de compostatge 
casolà. Per obtenir el compostador han hagut d’abonar una 
quota de 20 euros. Els usuaris es veuran benefi ciats d’una bo-
nifi cació del 15% en la taxa de recollida d’escombraries.

La nevada es va viure amb sentit lúdic

tranquil·la presència de la neu a Olèrdola.
Els agents municipals van mantenir-se operatius durant tota 

la matinada de divendres a dissabte i durant el dissabte fi ns a 
primer hora de la tarda. De l’intens treball de la brigada muni-
cipal, d’altra banda, en dóna fe la distribució de fi ns a 6 tones 
de sal per a evitar plaques de gel, escampades entre les 3 de 
la matinada i les 10 del matí. El tractor de la brigada municipal, 

Com podem estalviar energia a casa?
Tots hem sentit moltes vegades consells per estalviar 
energia a casa, però ara no us en donarem cap, sinó que 
volem desfer aquelles mites sobre  l’estalvi que precisa-
ment ens allunyen d’aquest objectiu:

1.Rentar a mà els plats consumeix menys que el ren-
taplats: FALS
La quantitat d’aigua que consumeix un rentavaixelles 
classe “A” és d’uns 15 litres per rentada, davant els 119 
litres del rentat a mà per la mateixa quantitat de vaixella.

2. Apagar la calefacció consumeix més que mantenir 
una temperatura: FALS
Si es limita la temperatura a 16 ºC entre les deu de la nit 
i les sis del matí, es pot retallar al voltant d’un 13% el 
consum anual de combustible, pel que fa al que passa-
ria si es manté una temperatura constant de 20 ºC. Amb 
l’apagada l’estalvi és encara més gran. 

3. La manera espera (standby) amb prou feines consu-
meix energia: FALS
Deixar els aparells elèctrics apagats en mode espera su-
posa una despesa de 231 kWh l’any, gairebé el mateix 
que el consum mitjà anual del rentavaixelles (246 kWh) i 
molt més que el de l’ordinador (172 kWh). L’standby repre-
senta prop del 5% del consum de les llars.

4. Per la seva escassa superfície, la pèrdua de calor 
per les fi nestres és residual: FALS
Estudis de diversos experts assenyalen que entre el 25% 
i el 30% de la calefacció gastada a les llars es destina a 
cobrir les pèrdues de calor que s’originen a les fi nestres.

5. Mantenir els fl uorescents encesos gasta menys que 
si s’encenen i s’apaguen cada vegada: FALS
Els estudis han demostrat que malgrat que en encendre 
un tub fl uorescent cal un sobreconsum de corrent elèctric, 
aquest tot just dura una fracció de segon. 

6. La cuina elèctrica gasta menys que la de gas: FALS
Els experts asseguren que les cuines elèctriques o vitro-
ceràmiques consumeixen quatre vegades més que les de 
gas. 

Font: Eroski Consumer. Podeu consultar la pàgina web: 
www.olerdola.cat/.... on tindreu més informació i enllaços d’interès.

EcoRacó

L’Ajuntament preveu convocar noves campanyes de foment del reciclatge

amb el mecanis-
me llevaneus, va 
actuar prioritària-
ment sobre l’eix 
Rossend Montané 
i el camí de Dalt-
mar, des de Mas 
Granell fi ns a la 
zona esportiva de 
la urbanització.

La presència de la neu es va generalitzar a Olèrdola a partir 
de dos quarts de 3 de la matinada, amb especial incidència en 
els llocs més elevats, com Daltmar o el castell d’Olèrdola, on 
la neu va seguir caient fi ns passades les 9 del matí i va deixar 
gruixos d’entre 6 i 10 centímetres. 
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S’aprova per unanimitat el Pla d’Acció per
a l’Energia Sostenible 

L’aprovació per unanimitat del Pla d’Acció per a l’Energia 
Sostenible va ser un dels acords destacats de la sessió ex-
traordinària de ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrada di-
lluns 18 de febrer. El regidor de medi natural de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Xavier Serramià, explicava que aquest pla ha 
comptat amb el suport de la Diputació a l’hora de dissenyar 
la programació de mesures pel foment de l’energia sosteni-
ble al municipi. El precedent immediat va ser l’adhesió de 
l’Ajuntament al Pacte d’Alcaldes, el setembre de 2011, que 
establia el compromís de reduir les emissions de CO2 al te-
rritori en més del 20% per a l’any 2020. L’alcalde d’Olèrdola, 
Josep Tort, posava l’accent en què les mesures del pla han de 
permetre “estalvis de consums i una gestió més respectuosa 
amb el medi ambient”.

El pla inclou mesures que ja ha implementat o està en pro-
cés de completar l’Ajuntament, com la substitució de làmpa-
des en l’enllumenat públic, l’actualització d’un pla de mobili-
tat, l’ús de biocombustible o la millora de la climatització en 
els equipaments municipals.

Un altre dels acords presos per unanimitat va ser la mo-
difi cació del pressupost. Per valor de 14.000 euros, s’habilita 
una partida per completar la instal·lació de material de tele-
fonia que ha de permetre, a través de la xarxa d’antenes de 
titularitat municipal, millorar el servei d’accés a internet i de 
telefonia al municipi. Josep Maria Sánchez, portaveu del grup 
municipal de CiU, explicava que estan “a favor de tot el que 
suposi una millora al municipi” però es queixava de la falta 
d’informació i del fet que aquesta inversió no s’hagués con-
templat ja en el pressupost inicial d’aquest 2013, aprovat el 
passat 28 de desembre.

Bona part del debat del ple es va centrar en qüestions re-
lacionades amb la gestió del personal de l’Ajuntament. Amb el 
vot en contra de CiU, es va desestimar l’al·legació que presen-
tava UGT a l’aprovació inicial del pressupost. Artur Santaca-
na, regidor d’hisenda,  indicava que no es complien cap dels 
supòsits que la llei estableix per a reclamar contra el pressu-
post, mentre que  CiU es queixava d’haver tingut només un 
dia hàbil des de la convocatòria del ple per a il·lustrar-se del 
procediment.

La desestimació d’altres dues al·legacions, presenta-
des per UGT i un treballador de l’Ajuntament, va permetre 
l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball. CiU hi 
va votar en contra considerant que, tal i com li han manifes-
tat els representants dels treballadors, no s’havia complert el 
requisit legal de negociar. Artur Santacana va informar que es 
va aixecar acta d’una reunió mantinguda amb els represen-
tants dels treballadors el passat 20 de desembre, exposant 
des del govern la proposta de plantilla que s’incorporava al 
pressupost, incloent l’amortització d’ una plaça de delineant-
inspector i l’adequació de les tasques d’un dels conserges. 
El govern entén que es va informar en temps sufi cient, però 
des de CiU s’assenyala que de l’acta no es desprèn que hi 
hagi hagut cap negociació. L’alcalde, Josep Tort,  va explicar 
que per negociar cal que l’altra part presenti propostes i això, 
assegura, no va passar.

El ple també va decidir la distribució de l’assignació que 
rep el municipi del Fons de Cooperació Local de Catalunya per 
a la prestació de serveis supramunicipals. Un 10% del fons, 
478 euros, es destinen al Consell Comarcal i el 90% restant, 
4.305 euros, van a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf.

Bonifi cació a 121 habitatges
per utilitzar les deixalleries 

L’ús continuat de les deixalleries 
té recompensa a Olèrdola. Fins a 
121 habitatges que han acreditat 
l’ús de les deixalleries un mínim de 
24 cops durant el 2012 han rebut 
una bonifi cació del 25% de l’import 
de la taxa d’escombreries. Aquests 
121 habitatges són el gruix de les 
sol·licituds de bonifi cacions pre-
sentades fi ns el passat 1 de febrer 
a l’Ajuntament d’Olèrdola, data en 
què fi nalitzava el termini de presen-
tació. Es van presentar 134 peti-

El diumenge 30 de juny 
s’ha programat a Sant Pere 
Molanta Firamercat, la fi ra 
d’antiguitats, artesans i ob-
jectes de 2a mà.

Totes les persones o enti-
tats d’Olèrdola interessades 
en posar una parada a la fi ra 
ho podran fer de manera 
gratuïta.

Si alguna persona està in-
teressada en formar part de 
la Comissió Firamercat, pot 
també adreçar-se:
al telèfon:  626 81 08 64 o
al correu electrònic:
fjacobscacha@yahoo.es

Firamercat

cions i només una va ser denegada per no complir els requisits. La resta corresponen 
a locals industrials i comerços.  Cadascun d’aquests habitatges bonifi cats rep aquest 
25% de la taxa, que suposa un retorn de 31 euros. Entre habitatges, locals industrials 
i algun comerç, la quantitat que l’Ajuntament subvenciona per aquest concepte puja 
a 5.000 euros.

Els veïns d’Olèrdola disposen al municipi de les deixalleries de Daltmar i la del polí-
gon de Sant Pere Molanta. La de Vilafranca està situada molt a prop de nucli de Moja. 
La cartilla acreditativa de l’ús es recull a l’Ajuntament d’Olèrdola. Cal fer aquest mínim 
de 24 usos l’any per poder accedir a la bonifi cació. 
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El ple va estar marcat per les qüestions d’organització de l’Ajuntament
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Olèrdola viu l’ambient festiu de Sant Jordi
gràcies a les escoles 

Com ja és habitual cada any, Olèrdola viu l’ambient festiu de 
Sant Jordi de la mà de les activitats que generen les escoles. 
Les propostes de foment de la lectura tenien  un protagonisme 
especial, com quedava ben evident al matí a l’escola Rossend 
Montané de Sant Pere Molanta. Al gimnàs s’hi celebrava l’acte 
de lliurament dels premis dels Jocs Florals de l’escola, també 
es donaven els reconeixements als participants del programa 

Reconeixements pels grups de Carnaval d’Olèrdola

Comparsa de Moja amb “Esclat de primavera”

Aquest ha estat un bon any de Carnaval pels grups 
d’Olèrdola. No s’ha registrat cap incidència remarcable, s’ho 
han passat molt bé i, a més, han recollit forces premis. Diu-
menge 17 de febrer, en les darreres rues, el gran nivell assolit 
pels grups del nostre municipi també ha estat objecte de re-
coneixements. Pel matí, en la primera edició del concurs de 
la Rua de Sant Pere Molanta, el Grup de Carnaval de Moja 
obtenia el premi a la millor comparsa amb “Fantasia Butterfl y”. 
L’apartat de carrosses anava per a “Ventafocs”, del barri de 
Sardinyola dels Monjos,  i es va concedir un accèssit al grup 
d’Univers Penedès. El Grup de Sant Pere Molanta no entrava 
en la competició en la rua que organitzaven, però per la tarda 
del mateix diumenge sí que ho feien a Santa Fe i assolien el 
primer premi. Després del grup de la “Ventafocs”, el de Moja 
es feia amb el tercer premi d’aquest concurs que tancava les 
rues de Carnaval del Penedès.

La carrossa “Fantasia Butterfl y”, del Grup de Carnaval de 
Moja, es va fer amb el primer premi del concurs de carrosses 
de Vilafranca, mentre que la “Invasió Espacial” de Sant Pere 
Molanta es  va classifi car en tercera posició. El grup de Sant 
Pere també va assolir el segon premi en el disputat concurs 
de comparses de Segur de Calafell i la tercera posició en el 

concurs de disfresses convocat pels Xicots de Vilafranca. 
La comparsa de Moja, amb “Esclat de primavera”, comp-

tava amb 33 persones. El grup de Sant Pere Molanta ha estat 
un dels més nombrosos, amb 160 components, mentre que 
en el de Moja hi participaven 115 persones.

Grup de Moja amb “Fantasia Butterfl y” Grup de Sant Pere amb “Invasió Espacial”

“padrins de lectura”, i es premiava als guanyadors de l’enigma 
que es proposava des de la biblioteca del centre.

Dins de la Setmana Cultural del centre, a l’escola Circell 
de Moja l’alumnat de 6è organitzava una parada de venda de 
llibres i de roses. Les activitats de la setmana cultural van in-
cloure una roda de contes i una representació en anglès del 
conte “Els tres porquets i el llop”.
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A l’escola Circell els més grans van posar parada de llibres i roses A l’escola Rossend Montané es va cloure el programa “padrins de lectura”



Presència d’Olèrdola en l’”Esquiada Jove”

Una cinquantena de joves de 14 a 17 anys d’edat han  
participat el darrer cap de setmana de febrer en una sorti-
da a la neu que organitzaven els serveis joves de 7 muni-
cipis de la comarca, incloent el d’Olèrdola. L’esquiada va 
permetre que aquests joves poguessin esquiar a l’estació 
de La Molina dissabte i diumenge, en un cap de setmana 
en què justament nevava al Penedès. A La Molina es van 
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Bona afl uència de famílies en la Jornada de Portes Obertes 
a les escoles bressol

La Jornada va comptar amb l’interès de les famílies

trobar una meteorologia ben diferent els dos dies. El dis-
sabte va ser difícil esquiar, però l’endemà diumenge ja es 
va poder practicar aquest esport en millors condicions. 
Per aquests joves l’esquiada no és només una sortida per 
a practicar esports de neu. També suposa un espai de 
convivència i relació entre joves de diferents municipis.

La sortida l’organitzen 7 ajuntaments

Dissabte 13 d’abril, des de les 10 del matí i fi ns les 2 del 
migdia, es va registrar de forma sostinguda una bona afl uèn-
cia de famílies a les llars d’infants d’Olèrdola. Aprofi taven així 
la Jornada de Portes Obertes que l’Ajuntament convocava per 
a facilitar que les famílies coneguin les instal·lacions, l’equip 
de mestres i  la proposta pedagògica abans no comenci el 
període de preinscripció a les llars d’infants pel curs que ve, 
fi xat del 6 al 17 de maig.

La principal novetat introduïda en el procés de preinscrip-
ció és que la sol·licitud caldrà lliurar-la a les mateixes escoles 
bressol, i no a l’Ajuntament, com fi ns ara es feia. Les famílies 
es poden descarregar a la web olerdola.cat la informació rela-
tiva a les llars d’infants i el full de preinscripció. La documen-
tació caldrà lliurar-la del 6 al 17 de maig, a les escoles bressol. 
A l’escola Gotims, de dos quarts de 9 a dos quarts de 10 del 
matí, mentre que a l’escola El Pàmpol serà de 3 a 4 de la tarda.

Diumenge 12 
de maig,
Concentració: a les 9 h.
Sortida: a les 9.45 h.
a la Rambla
Catalunya de Moja



La Lleialtat celebra
el 15è aniversari de la seva 

recuperació

Amb el propòsit de facilitar que els veïns del poble s’ho 
passin bé i comparteixen un dia de festa, la Societat La Lleial-
tat de Sant Miquel no ha deixat passar per alt el 15è aniversari 
de la seva recuperació com a entitat i diumenge 21 d’abril ha 
celebrat una festa per a commemorar-ho, convocant activi-
tats durant tot el dia. Pel matí, els infants van poder gaudir 
d’infl ables i d’una festa de l’escuma. Mentre això passava, es 
va poder seguir el procés l’elaboració d’un “asado argentino”. 
Aquesta va ser la nutritiva base d’un dinar que va reunir, a 
l’interior del local Rossend Montané, a una norantena de per-
sones. Després de l’àpat, hi va haver bingo. 

Butlletí Informatiu Municipal · Abril de 2013
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Una de les novetats va ser la festa de l’escuma

El Casal d’Avis de Moja ha 
celebrat el seu 20è aniversari 

El bon ambient ha presidit la celebració del 20è aniversari 
del Casal d’Avis de Moja, viscuda el diumenge 17 de març. 
L’actual junta de l’entitat, presidida per Teresa Miralles, va 
decidir oferir un dinar gratuït pels associats per tal de donar 
major lluïment a la commemoració. La capacitat de l’espai del 
Casal d’Avis limitava a cent el nombre d’assistents i aquesta 
va ser la xifra de persones que van compartir l’àpat. 

Un dels moments més emotius va ser l’homenatge que es 
va retre als expresidents Jaume Milà i Maria Forné, presents 
a l’acte, i al traspassat Josep Font, primer president del Casal 
d’Avis. La regidora de gent gran, Arantxa Torres, va refermar 
el compromís de l’Ajuntament d’Olèrdola de seguir ajudant al 
Casal d’Avis oferint suport tècnic, logístic i econòmic segons 
les possibilitats.

Es va oferir un dinar gratuït pels socis

La biblioteca de l’escola
Rossend Montané obre una 
tarda al públic i programa 
activitats de dinamització

La primera “Hora del conte” feta a la biblioteca de l’escola 
Rossend Montané, el dilluns 18 de març,  ha estat tot un èxit. 
Una cinquantena de persones, la majoria infants, omplien la 
biblioteca de l’escola de Sant Pere Molanta per seguir aquesta 
primera activitat de dinamització  que es programava des de 
que obre al públic aquest espai, cada dilluns a la tarda de 4 a 
6. Càndida Jiménez, membre del grup de teatre “El Folre” de 
Sant Pere Molanta, va explicar el conte “El que fa el vell de 
casa sempre està bé”. La història d’aquest pagès que bes-
canviava un cavall va enganxar i va captar l’interès d’un públic 
infantil d’edats diverses.

La primera Hora del Conte va ser un èxit

Festa de les Famílies de 
l’escola Circell de Moja

L’AMPA de l’escola Circell de Moja ha fet una valoració ini-
cial positiva de la Festa de les Famílies, celebrada diumenge 
21 d’abril sota la seva organització. Aquesta satisfactòria im-
pressió inicial ve motivada perquè, per quart any consecutiu, 
s’ha ofert un espai que afavoreix el retrobament i la relació 
entre les famílies de l’escola, de la mà d’activitats adreçades 
tant a petits com a grans. 

Aquest any, per evitar coincidir amb altres esdeveniments 
al municipi, es va optar pe avançar un mes la Festa. En el di-
nar van acabar participant una norantena de persones, men-
tre que en les curses de btt hi van prendre part 40 infants de 
l’escola. La prova programada per a familiars adults no es va 
poder fer per manca d’inscripcions. Després de la generosa 
fi deuà, mentre els adults gaudien d’una reposada sobretaula, 
els infants van poder elaborar piruletes de xocolata gràcies a 
un taller de cuina.



El jove Sergi Jané estrena 
“Quan els pingüins volin...”

Diumenge 14 d’abril Sergi Jané culminava una aspiració 
que perseguia des de feia 3 anys. Aquest jove veí de Moja, 
amb només 21 anys d’edat, estrenava la seva primera pel.
lícula: “Quan els pingüins volin...”. Un dels principals reptes 
que s’havia marcat Jané era el de poder rebre l’acceptació 
del públic. I així va ser si fem cas de l’assistència al Local 
Nou de Moja, amb 250 persones responent a la convocatòria, 
i dels aplaudiments que es van produir en algun moment de 
la projecció. 

Jané és també guionista i protagonista de “Quan els pin-
güins volin..”. Durant el gruix de la pel·lícula la trama té com 
a eix els problemes d’un narcotrafi cant amb un assassí a sou 
que el persegueix. Al fi nal, tot resulta ser  una història  imagi-
nada per aquest personatge, conegut com a “pingüí”. 

Abans de començar hi va haver una actuació  de claqué a 
càrrec de David Boquera i en acabar el mateix Sergi Jané va 
lliurar els premis “pingüins d’or” reconeixent el treball d’alguns 
dels actors de la pel.lícula.

Rècord de participació a la Marxa BTT de Moja,
amb 547 inscrits 

La Marxa és una referència de qualitat

La XI edició de la Marxa BTT de Moja, celebrada diumenge 
24 de març al matí, ha marcat el rècord de participació de 
la prova. Els 547 inscrits han convertit l’edició d’aquest 2013 
en un innegable èxit de convocatòria, refermant la Marxa de 
Moja com una referència de qualitat al país en el món de les 
bicicletes tot terreny. 

En l’àmbit esportiu es van registrar molt poques sorpre-
ses. El jove penedesenc Francesc Guerra, considerat un dels 
millors ciclistes de l’estat en btt, feia bons tots els pronòstics 
i s’imposava amb una autoritat incontestable assolint el seu 
quart triomf a la prova. Va completar el tècnic recorregut de 30 
quilòmetres amb un temps d’una hora, 20 minuts i 8 segons. 
El segon i el tercer en arribar, Xavier Pijuan i Albert Planas, van 
travessar la línea de meta cinc minuts i mig després del guan-
yador. En l’apartat femení va repetir el triomf de l’any passat 
Aleksandra Nezgovorova, amb una hora, 53 minuts i 57 se-
gons. Anna Bello va ser segona i Inés Rodríguez tercera.

La principal novetat tècnica introduïda en aquesta marxa 
va ser el control d’arribada a través de xip incorporat al dorsal. 
Cal ajustar alguns aspectes, però l’experiència va ser satis-
factòria i ha permès facilitar molt les tasques d’organització.

Per les difi cultats d’obtenir els permisos per fi xar el recor-
regut en els parcs naturals d’Olèrdola i d’El Foix, el club ara 
estudiarà si segueixen fent la cursa o bé es plantegen altres 

alternatives, entre les quals no es descarta variar el recorregut 
o bé fer una duatló.

L’acte de lliurament de trofeus va incloure un homenatge 
a Joan Boada Mateu, veí de Moja mort recentment que es va 
signifi car per la seva tasca de col·laboració en les activitats 
que es fan al poble, incloent les que organitza el club BTT “El 
bressol”. L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, va fer lliurament a la 
seva família d’una placa d’homenatge.
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Sergi Jané, entre dos dels actors

Sortida fi ns al TNC per a
veure “Una història catalana”

Un grup de 
40 persones, 
d’edats diverses 
i amb predomi-
ni de dones, es 
desplaçava dime-
cres 3 d’abril fi ns 
al Teatre Nacional 
de Catalunya grà-
cies al Club de Lectura d’Olèrdola. Sortien des de la plaça de 
l’Església de Moja i anaven a veure, a la Sala Gran del TNC, 
“Una història catalana”, obra del dramaturg vilafranquí Jordi 
Casanovas. L’assistència va superar les previsions inicials i 
va fer que la sortida hagi estat la més seguida de les que ha 
organitzat el Club per anar a Barcelona a veure teatre. Les 
condicions del viatge, amb preus reduïts per ser grup i viatge 
gratuït en autocar subvencionat per l’Ajuntament, així com la 
proximitat de l’autor i la difusió feta de la sortida, són factors 
que explicarien  aquesta bona resposta.



Benvolguts, benvolgudes…

És un plaer mostrar-vos a continuació el programa d’una nova Trobada 
d’Olèrdola, la 33ª edició. Un programa que es manté fi del a l’essència de troba-
da, amb la voluntat de cuidar la col·laboració entre els veïns i veïnes del munici-
pi, en un espai tan privilegiat com el Castell d’Olèrdola. 

Sabem que són temps difícils, però és en moments com aquests que els es-
deveniments de caire popular cobren el seu sentit més ampli. Espais on trobar-
se, gaudir de la natura, de l’entorn, conèixer gent, i gaudir d’actes que són per 
tots, per grans i petits, a un preu més que assequible. 

Dins del programa de la Trobada hi trobem diferents parades gastronòmi-
ques, la botifarrada del dissabte, convertida en un bon reclam, l’esmorzar amb 
sardines del diumenge i la magnífi ca paella de diumenge, per dinar. També, 
nombroses entitats organitzen actes dins el programa de la Trobada, els balls 
folklòrics i els seus grallers ens dansen, les puntaires ens ensenyen llurs treballs 
meticulosos, entitats que ensenyen arts i tècniques, entre moltes altres activi-
tats. 

La Trobada és, doncs, un aparador del que és Olèrdola, al que us convidem 
que no us el mireu, sinó que hi participeu activament.

Preparar la Trobada,
primera tasca del renovat 

Consell Consultiu de Cultura
Dilluns 18 de març al vespre, al Centre Cívic Gatzara de Sant 
Pere Molanta, tenia lloc la reunió que ha servit per formalitzar 
la renovació de la Comissió Permanent del Consell Consultiu 
de Cultura d’Olèrdola. Després de la reunió plenària d’entitats 
del municipi feta el passat 27 de febrer, en aquesta reunió 
s’han trobat els representants de les entitats dels nuclis per 
a encetar aquesta nova etapa del Consell, l’òrgan consultiu 
que canalitza la participació de les entitats en l’àmbit lúdic i 
cultural d’Olèrdola.
Formen part d’aquesta Comissió Permanent Imma Rodríguez, 
de Can Trabal; Antoni Palazon, de Rectoria i Can Torres; Anto-
nio Suárez i Carlos Molina, de Daltmar; Estíbaliz Leal i Cristina 
Badell, de Moja;  i Pere Joan Ullate, de Sant Miquel. En el 
cas de Sant Pere Molanta es buscaran persones que puguin 
actuar com a representants de les entitats del seu nucli. La 
Comissió Permanent també compta amb la tècnica de cultura, 
Miriam Mulinari i, per delegació de l’alcalde, amb la regidora 
de cultura, Arantxa Torres.

Era dimarts 13 d’abril 
de 1993 quan emetia 
per primera vegada 
Canal 20-Ràdio Olè-
rdola. D’això n’ha fet 
20 anys aquest 2013. 
Per commemorar 
aquest rodó aniversa-
ri de l’emissora muni-
cipal, el ball de nit de 
dissabte a la Troba-
da d’Olèrdola estarà 
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El consell reuneix a representants de diferents nuclis

Canal 20-Ràdio Olèrdola
compleix 20 anys

i ho celebra
també a la Trobada

vinculat a la ràdio. Armand Beneyto, responsable de 
l’apartat musical de Canal 20,  serà l’encarregat d’oferir 
una variada selecció musical amb èxits de sempre per 
a fer ballar a tothom. Serà després de la botifarrada, 
des de les 11 de la nit a la una de la matinada.
Canal 20-Ràdio Olèrdola arriba als seus primers 20 
anys de funcionament renovant l’aposta per la infor-
mació de proximitat i l’entreteniment. Des de l’inici, 
l’emissora d’Olèrdola manté la seva funció de cohesió, 
dinamització i promoció del municipi. Ha estat testimo-
ni dels esdeveniments més importants succeïts a Olè-
rdola en aquestes dues dècades i s’ha consolidat com 
a referència informativa per saber què passa al muni-
cipi. Com els darrers 20 anys, enguany seguirà cobrint 
la informació generada a la Trobada. Però aquest 2013 
amb una presència afegida i especial per a celebrar 
amb tothom els 20 anys de Canal 20.



Programa d’actes de la 33a Trobada d’Olèrdola
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DIVENDRES 17 DE MAIG

21.30h, a un restaurant
del municipi. 
XXI Sopar de regidors/es
i ex-regidors/es
Prèvia reserva al telèfon de 
l’Ajuntament. 

DISSABTE 18 DE MAIG

A les 17h,  Accés a l’acampada. 
Cal presentar el resguard d’inscripció. 
Inscripcions fi ns el 10 de maig. 

De 17 a 20h, Infl ables infantils. 

A les 17,30h,
Taller de reciclatge,
Dóna joc a les deixalles! 
A càrrec de la Mancomunitat
Penedès-Garraf. 

A  les 18,30h,
Xocolatada popular.
 
A les 18.30h,
Tast de vins i embotits. 
Amb la col·laboració de
Queviures Mitjans i bodegues
del municipi. 
Places limitades.
Reserva prèvia al telèfon de 
l’Ajuntament, 93.890.35.02. 

A les 19h, obertura de l’exposició 
“Sancti Michaelis a Sant Miquel. 
L’església de Sant Miquel d’Olèrdola 
del segle X al segle XXI”. 
A càrrec, del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. 

A partir de les 21h,
Botifarrada popular. 
La botifarrada comptarà amb 
l’actuació, de DAVID O’DEAL. 
(música HillBilly)

A les 22.30h, Espectacle de dansa 
amb el grup CRODEVULÉ. 

A les 23,00h,
Festa dels 20 anys de Canal20, 
Recorregut musical pels 20 anys de 
vida, de l’emissora municipal. 

A la 1h, Sessió de Dj. 

A les 3h, Silenci! 

DIUMENGE 19 DE MAIG

A les 8h, Sardinada popular.  

A les 10h,
Inscripcions a l’activitat fotogràfi ca
A càrrec de l´Associació Fotogràfi ca 
de Moja (AFM)
Activitat gratuïta

De 10 a 13h, Exhibició de l’escola de 
puntaires d’Olèrdola.
 
D’11h a 13h,
Concurs de dibuix infantil. 

A les 11h,
Activitat fotogràfi ca
A càrrec de l´Associació Fotogràfi ca 
de Moja (AFM)

A les 10.30h, INSCRIPCIONS
4t Torneig de petanca
A càrrec del Club Petanca Can Trabal. 
Un cop iniciat el Torneig, no s’hi podrà 
participar. 

A les 11h, Visita guiada al conjunt 
històric d’Olèrdola. 
A càrrec de Tríade, serveis culturals. 
Punt de trobada, davant
el Centre d’Interpretació. 

A les 11h,
Inici del 4t Torneig de Petanca 
A càrrec del Club Petanca Can Trabal. 
Caldrà haver realitzat la inscripció.

A les 11,30h, Santa Missa,
al Pla dels Albats.

Seguidament, Lliurament del Premi 
Rossend Montané. 

A les 13h, Exhibició dels balls
folklòrics del municipi. 

A les 14h, Exhibició de Batuka. 
A càrrec de l’Associació Els Pins. 

A les 14,30h,
XXIII Paella popular. 
Amb la col·laboració de Fruites i ver-
dures La Plana Rodona. 

A les 16,30h, Lliurament dels Premis 
de dibuix infantil. 

Seguidament,
Espectacle infantil, a càrrec de la 
Companyia Tresperres

A partir de les 17h, Tirolina! 

A partir de les 17,30h,
Guerra d’aigua.
Porteu banyador!

INFORMACIÓ DE SERVEI: 
Servei gratuït de minibús el diumenge 19 de maig
Recorregut de pujada, horari de Sortida: 10.30h.
Sant Pere Molanta (Local Molantenc) - Moja (Celler Cooperatiu) - Sant Miquel d’Olèrdola 
(parada bus) - Castell d’Olèrdola 
Recorregut de baixada, horari de Sortida: 18h.
Castell d’Olèrdola - Sant Miquel d’Olèrdola (parada bus) - Moja (Celler Cooperatiu) - Sant 
Pere Molanta (davant local Molantenc). 

El tiquet del sopar popular i de la paella tenen un cost de 3 i 6 euros, respectivament. 
Es poden obtenir als establiments del municipi i el mateix dia de la Trobada.
Per accedir a l’Acampada caldrà haver-se inscrit a les ofi cines municipals, en el seu horari  
habitual, abans del 10 de maig de 2013.

Durant la Trobada d’Olèrdola hi haurà servei de Wi-Fi gratuït. 

Un any més, per la bona convivència i desenvolupament de la Trobada, continuarà vigent el 
conjunt de normes d’obligat compliment pels assistents.


