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Èxit de la Fira Solidària de l’escola Rossend Montané
En un acte fet dimecres 5 de juny 

al matí, l’Ajuntament d’Olèrdola i la 
Fundació l’Espiga han rebut for-
malment els aliments i els taps de 
plàstic recollits gràcies a la 1a Fira 
Solidària de Manualitats, celebra-
da a l’escola Rossend Montané de 
Sant Pere Molanta. L’acte ha tingut 
lloc al vestíbul de l’escola, amb la 
presència de tots els infants, i su-
posava la culminació d’un projecte 
dedicat a l’emprenedoria que ha implicat a tots els alumnes de 
l’escola durant aquest curs. La fi ra va restar oberta a tothom 
del 29 al 31 de maig i oferia manualitats fetes pels alumnes 
amb materials reciclats. Aquestes manualitats es podien ob-
tenir a canvi de “molantes”, una moneda social inventada per 
l’escola que s’aconseguia portant aliments i taps de plàstic 
al centre. La campanya de recollida ha estat un èxit que ha 
depassat les previsions més optimistes.

L’acte de lliurament va comptar amb la presència de 
l’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, i de la regidora de serveis so-
cials, Eva Ruiz, així com de la directora de l’escola Delta-Es-
piga, Natàlia Cabré. En l’inici dels parlaments, una represen-
tació dels alumnes de 6è de l’escola va detallar que s’havien 
obtingut 153 quilos d’arròs, 193 quilos de farina, 53 quilos de 
llegum, 41 de sucre, 7 quilos de sal, 196 paquets de galetes, 
465 pots de conserva, 83 litres d’oli o 193 litres de llet. Els 
alumnes de l’escola van subratllar que la fi ra havia estat tot un 
èxit i que els hi  agradaria repetir-la.

Natàlia Cabré va explicar que els taps lliurats per l’escola 
els alumnes de l’Espiga els classifi quen per després donar-

los a una empresa que els recicla. 
Amb els ingressos obtinguts es po-
den adquirir materials pels alumnes 
de l’Espiga, com tricicles adaptats 
o material per fi sioteràpia. Cabré 
destacava la implicació que havia 
notat per part de tothom en aquest 
projecte i recordava que a l’Espiga 
ara ja es recullen prop d’una tona 
de taps de plàstic cada setmana 
provinents d’arreu de les comar-

ques del Penedès. 
L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort,  va agrair la feina de 

l’escola i va valorar que la recollida “demostrava molt del 
que és capaç el municipi”. L’alcalde confi rmava als infants de 
l’escola que aquests aliments es destinarien a famílies que ara 
passen per difi cultats a Olèrdola.

La regidora de serveis socials, Eva Ruiz, es declarava tam-
bé gratament sorpresa pels grans resultats de la recollida . Els 
aliments ara es classifi caran en lots perquè, en les properes 
setmanes, arribin a les famílies ateses als serveis socials del 
municipi, tal i com ja es va fer durant el Nadal en una campanya 
de recollida llavors promoguda directament per l’Ajuntament.

La directora de l’escola , Àngels Agramunt, posava l’accent 
en què el projecte ha estat rodó gràcies a la motivació dels 
alumnes i al treball de les mestres. Per Agramunt, un dels va-
lors del projecte ha estat  “transmetre als alumnes que poden 
fer moltes coses pels altres sense diners”.

La positiva experiència fa que des de l’escola es plantegi 
donar continuïtat l’any que ve a la fi ra solidària, si bé podria 
fer-se en un format diferent.

La utilització del cinturó de seguretat és obligatori per a tots 
els ocupants d’un vehicle, així com l’ús dels sistemes de reten-
ció homologats pels infants. Segons el Reglament General de 
Circulació, no posar-se el cinturó o aquests dispositius de re-
tenció infantil està tipifi cat com a sanció greu que comporta una 
multa de 200 euros i la pèrdua de 3 punts del carnet de conduir. 
Malgrat que la norma de portar el cinturó és coneguda, en mu-
nicipis com Olèrdola s’ha detectat un relaxament en el seu ús 
i s’ha constatat que hi ha veïns que per a completar trajectes 
curts per dins del municipi no fan ús del cinturó de seguretat, 
especialment en desplaçaments a les escoles. Tenint en compte 
aquesta realitat i amb el títol “A Olèrdola ens cordem el cinturó” 
des de l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha organitzant una campanya 
de sensibilització que pretén incidir en la necessitat de complir 

aquesta obligació de por-
tar el cinturó de seguretat. 

La campanya ha co-
mençat aquest mes de 
juny i s’allargarà  fi ns el 31 
d’octubre. Entre les se-
ves accions, inclou  con-
trols en diferents punts 
del municipi per part dels 
agents municipals així 
com xerrades, a partir 
de setembre, a les esco-
les Rossend Montané de 
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Comença la campanya “A Olèrdola ens cordem el cinturó”

Sant Pere Molanta i Circell de Moja.

Obres de millora a Daltmar
Complint els acords de la darrera assemblea de propietaris, 

el Consell Rector de la Junta de Compensació de Daltmar està 
impulsant la realització de diferents obres de millora en l’espai 
públic d’aquesta urbanització del municipi. Després de procedir-
se a  l’asfaltat de l’avinguda de Sant Miquel i dels carrers Acà-
cia i Canyelles, el treball més recent ha estat l’arranjament de la 
passera que connecta el sector nord de Daltmar amb la zona 
d’equipaments. S’ha sanejat aquest passeig de 150 metres de 
longitud, procedint al seu asfaltat i a la instal·lació de graons en 
alguns dels seus trams. Per millorar la seguretat, també s’han 
col.locat baranes de protecció.
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MostrActiva reuneix a 400 representants
dels  casals de la gent gran 

Dimecres 12 de juny a la tarda el Local Nou de Moja feia 
goig. Fins a 400 persones, representants de 30 entitats de gent 
gran de l’Alt Penedès, omplien aquest equipament municipal 
d’Olèrdola en motiu de la XV MostrActiva. Durant l’acte es va 
procedir al lliurament dels premis del VI Concurs de fotografi a 
“Mirades des de l’experiència” i es van lliurar els reconeixe-
ments per la “Gent gran de mèrit”. Tot, enmig d’un bon ambient 
de germanor en un acte que també va comptar amb l’actuació 
del grup de country del Casal d’Avis de Sant Pere Molanta i que 
va fi nalitzar amb berenar pels assistents.

A les instal·lacions del Casal d’Avis de Moja s’ha pogut veu-
re fi ns el dia 16 la Mostra de treballs dels casals d’avis de la 
comarca i les imatges presentades en el concurs de fotografi a. 

En el torn d’intervencions de les autoritats, el president del 
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Francesc Olivella, va expo-
sar la feina feta en defensa del manteniment a la comarca de les 
places de la residència de Pacs. Però també va voler exposar 
què s’estava fent i què entén que caldria fer conjuntament amb 
la gent gran. En aquest sentit va recordar el projecte de foment 
de l’emprenedoria que impulsa la institució comarcal i la neces-
sitat de mantenir el sistema de pensions.

L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, va aprofi tar el seu torn per a 
convidar als assistents a visitar Olèrdola. L’alcalde va destacar 
que el principal actiu del municipi és la seva gent, emprenedora 
i dinàmica. També va recordar que el Local Nou és un exemple 
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La UEP reconeix l’esforç de l’Ajuntament
per reduir impostos i ajustar taxes

L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, i el gerent de la Unió Em-
presarial del Penedès (UEP), Francesc Simó, han mantingut una 

Un estudi comparatiu de la Unió Empresarial destaca que s’han congelat la ma-
joria d’impostos i subratlla que l’IBI s’ha disminuït un 4%

reunió de treball per analitzar les potencialitats del municipi i les 
necessitats de les empreses instal·lades.

Segons l’alcalde, els punts forts d’Olèrdola per les empre-
ses són una bona comunicació als seus polígons industrials, 
uns impostos i taxes competitives, un sòl industrial consolidat, 
uns serveis tècnics potents amb capacitat de resoldre amb agi-
litat les gestions i tràmits, així com un Ajuntament sanejat que 
paga als seus proveïdors en un termini de 18 dies.

Alhora, reconeix que el polígon del Clot de Moja té difi cul-
tats pel que fa al control d’inundacions i que s’ha de millorar la 
comunicació amb les empreses instal·lades.

Pel que fa a la pressió fi scal a les empreses, segons un 
estudi inicial de les ordenances fi scals d’Olèrdola encarre-
gat per la UEP al gabinet d’advocats Batlle&Casanovas i 
Tutusaus&Cardús, es considera que amb caràcter general 
s’han congelat la majoria d’impostos i taxes municipals a ex-
cepció de l’impost de vehicles de tracció mecànica (increment 
d’un 3%) i la taxa de recollida d’escombreries (increment d’un 
8%). No obstant això, l’estudi subratlla que és rellevant el fet 
que l’IBI s’ha disminuït un 4%.Josep Tort amb el gerent de la UEP, Francesc Simó

del llegat que ens deixa la gent gran, sorgit del cooperativisme 
i la solidaritat.

L’acte va comptar també amb la intervenció de Mari Carme 
Villanueva, consellera comarcal de gent gran. La regidora de 
gent gran d’Olèrdola, Arantxa Torres, i la de serveis socials, Eva 
Ruiz, també van participar en el lliurament de guardons.

Moment de la intervenció de l’alcalde, amb la Junta del Casal d’Avis
de Moja



Avui ens toca parlar una mica més 
d’impostos...

 Som conscients que quan es toca aquests 
tema, tothom pensa que les noticies no seran 
pas bones, i la veritat que veient uns antece-
dents com l’euro per recepta, increment de 
serveis bàsics com aigua, llum, gas, la conge-
lació de salaris per aquells que tenen feina, la 
reducció de la prestació per aquells que estan 
a l’atur i sense voler entrar més, l’apujada de 
l’IVA, segurament l’impost mes injust de tots, 
ja que ens afecta a tots per igual, estiguis en 
la situació que estiguis..., però nosaltres hem 
volgut fer un esforç i donar la volta a la situa-
ció, i hem decidit abaixar l’IBI un 4% aquesta 
any. tot això vol dir buscar fórmules imaginati-
ves per reduir la despesa de l’Ajuntament, tals 
com reduir de forma considerable la despesa 
en consum de llum. És cert, potser els nos-
tres carrers no estaran tan il·luminats, però 
ara, pensem que la prioritat està en tractar 
d’’alleugerir la pressió fi scal dels habitants del 
nostre municipi. L’IBI ens afecta a tots, i per 
tant la seva reducció és per tots.

Pensem que a l’Ajuntament també ens 
cobren tots aquests increments de serveis 
bàsics, sobretot en l’aplicació de canons i IVA 
i la pròpia administració central cada vegada 
és molt més restrictiva alhora de deixar marge 
de maniobra o governabilitat als ajuntaments. 
És molt senzill posar normes i lleis des de Ma-

drid i obligar als ajuntaments a fer-les complir 
des de la llunyania, amb amenaces de preva-
ricacions, retallades de subvencions i aporta-
cions estatals que ens toquen per la pròpia llei 
creada per ells.

Estem a fi nals de cursos i inicis d’activitats 
festives. Felicitar a les comunitats educatives, 
clubs esportius, entitats culturals per les se-
ves activitats durant aquest període i encorat-
jar-los de cara al proper curs.

Tant el Rocio com la MostrActiva, són uns 
bons exemples de dinamisme cultural i de 
bona organització, tant sigui a través del Ca-
sal d’Avis com del Centre Cultural Virgen del 
Rocío d´Olèrdola. Els nostres avis han tingut la 
capacitat d’organitzar la trobada de gent gran 
al nostre municipi amb la col.laboracio del 
CCAP, reunint a més de 400 persones en un 
acte emotiu i de germanor. I es persones que 
estan al capdavant de la festa del Rocio, que 
reuneixen a un miler de persones el cap de 
setmana a la Muntanyeta en una cel.lebració 
religiosa i festiva.

Cal dir també que un any més , podrem 
gaudir del Firamercat, on la col·laboració de 
diferents entitats permet  omplir d´actes ben 
diversos l´últim cap de setmana de juny.

No podem oblidar un acte encara més 

emotiu i que diu molt de les persones i dels 
olerdolencs i olerdolenques. La iniciativa dels 
nens de l’escola de Sant Pere de portar enda-
vant un projecte escolar solidari de recollida 
d’aliments per les persones amb difi cultats 
econòmiques del municipi. Un recollida que 
ha suposat un respir, un alleugeriment per 
aquestes famílies que tant ho necessiten. Un 
valor afegit dels nostres nens i nenes.

No volem acabar aquests escrit, sen-
se mostrar el nostre mes enèrgic rebuig a la 
nova llei d’educació promoguda pel ja famós 
ministre Wert. Nosaltres som defensors d’una 
escola pública de qualitat on s’aprengui la 
llengua dels nostres pares i mares. Rebutgem 
la llei Wert. VOLEM UNA ESCOLA PUBLICA, 
GRATUÏTA, DE QUALITAT I CATALANA.

Benvolguts veïns i veïnes del municipi 
d’Olèrdola, 

La recent sentència del Tribunal Suprem ens 
diu que són clàusules abusives la pràctica 
bancària de limitar la baixada de tipus d’interès 
(clàusula “suelo”), així com aquelles clàusules 
en què no existeixi la deguda informació, enca-
ra que es signi davant fedatari públic (notari). 
Però la principal incògnita és si existeix alguna 
persona en el segle XXI que pensi que existeix 
igualtat quan es negocia amb entitats fi nance-
res, ja sigui per un préstec personal, una hipo-
teca, unes preferents, un swap....tots sabem 
que són contractes d’adhesió, on una de les 
parts té les clàusules normalment ja impreses. 
L’única participació del sol·licitant és acceptar 
o no les condicions de l’entitat fi nancera de 
torn, les quals no són amics nostres (encara 
que tinguem afi nitat amb el director), no són 
ONG´S, ni fundacions, són entitats mercantils 
amb ànim de lucre, i fan servir la seva muscu-
latura quan es sol·liciten els seus serveis.

Potser seria interessant extrapolar les clàu-
sules abusives a la política municipal, penseu 
que els representants polítics siguin del partit o 
de la tendència que siguin, són servidors i vo-
luntaris municipals que en principi el seu únic 
interès ha de ser el de servir al municipi, desti-
nant hores de la seva vida familiar, professional 
i lúdica a fer més agradable la convivència en-
tre veïns i veïnes, fomentant serveis i establint 
els mateixos, amb més o menys encert.

On existeixen les clàusules abusives en políti-
ca municipal?. L’abús consisteix en excloure 

de la participació ciutadana als representants 
(regidors) que per no tenir un nombre de vots 
que li atorguen una determinada majoria, es-
tiguin completament exclosos de participar 
en la política municipal, i poder servir a totes 
aquelles persones que han dipositat la seva 
confi ança, veïns i veïnes, pels quals estan dis-
posats a restar temps a la feina, família i amics.

És clàusula abusiva política el privar a 
l’oposició de participar en les juntes de go-
vern, en les decisions respecte a contrac-
tacions i acomiadaments, en les inversions, 
concessions, pressupost....SEGURAMENT SÍ. 
És clàusula abusiva política que l’equip de go-
vern decideixi les seves pròpies retribucions i 
les de la oposició..........SEGURAMENT SÍ. És 
clàusula abusiva administrar un pressupost de 
4,5 milions d’euros, d’esquenes a l’oposició i 
en conseqüència d’un 45% dels vots dels con-
tribuents....SEGURAMENT SÍ.

És clàusula abusiva que el municipi d´Olèrdola 
estigui governat per un partit que només va 
guanyar les eleccions en un nucli i únicament 
té un regidor més.....SEGURAMENT SÍ. És 
clàusula abusiva que la majoria d’acords mu-
nicipals s’aprovin en juntes de govern quinze-
nals a raó de 1.500 euros..........SEGURAMENT 
SÍ. És clàusula abusiva que l’equip de govern 
mai hagi valorat la possibilitat de treballar con-
juntament amb l’oposició en benefi ci munici-
pal....SEGURAMENT SÍ.

Quan demanen fi nançament ja sabem que en 
cap cas existeix igualtat entre les parts, per 
tant l’abús no consisteix en el desequilibri de 

les parts, sinó en la falta d’informació i trans-
parència d’una de les parts en vers l’altre, que 
en cas d’haver tingut coneixement potser no 
hagués signat l’operació fi nancera. No cal ser 
un expert amb la matèria, per saber que en el 
99% dels cassos les persones sol·licitants ha-
guessin tingut que acceptar les condicions del 
contracte, que és el que passarà d’ara enda-
vant, però es tracta de clàusules contractuals 
perquè estan documentades i signades per les 
parts.

Així doncs tornant a la clàusula abusiva políti-
ca, haurem de dir que aquestes clàusules no 
són operatives o millor dir no existeixen, per 
la senzilla raó que l’abús o l’excés de poder 
d’una de les parts no està documentat i signat 
per les parts, i no existeix cap mena de nego-
ciació encara que sigui amb desigualtat de les 
parts, així doncs, en política hem de parlar de 
pràctica abusiva, en la qual una de les parts 
no necessita cap document ni negociació per 
abusar de la seva situació dominant.

Segons l’Enciclopèdia Catalana, allò comú 
a totes les formes d’abús són el poder i 
l’autoritat. Amb aquesta defi nició crec que 
queda clar que les clàusules o pràctiques abu-
sives fa temps que les patim, en una forma o 
altre, o potser les dues.

Aprofi tem per desitjar-vos bones vacances 
d’estiu i que podeu gaudir i participar de les 
festes locals dels diferents nuclis i urbanitza-
cions d´Olèrdola.

4



Butlletí Informatiu Municipal · Juny de 2013

Participativa Trobada d’Olèrdola malgrat el mal temps

La Trobada d’Olèrdola d’aquest 2013, celebrada el cap de 
setmana del 18 i 19 de maig, s’ha vist condicionada pel temps. 
La pluja apareixia amb intermitència i l’ambient recordava en 
alguns moments més a l’hivern que no pas a la proximitat de 
l’estiu. Això ha provocat que l’assistència de públic en aquesta 
33a Trobada es veiés reduïda respecte les edicions anteriors 
de la Trobada, sobretot el dissabte, però la programació no 
es va alterar en excés. Tampoc ha impedit que, en el balanç 
global, la Trobada al castell d’Olèrdola tornés a esdevenir en 
un acte de gran participació veïnal, especialment el diumenge 
al migdia i durant la paella popular.

L’Associació Fotogràfi ca de Moja i Joan Lloses reben
el premi Rossend Montané

Tast de vins i d’embotits artesans
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L’exhibició dels balls, un dels moments més seguits de la 
Trobada

Josep Tort, alcalde 
d’Olèrdola, reconeixia 
que el temps havia 
comportat una reduc-
ció d’assistència, però 
posava l’accent en la 
presència de molts 
veïns que havien fet de 
nou de la trobada “una 
festa d’unió de tot el 
municipi”.

L’aparició de la plu-
ja el dissabte a la tarda 
i amb intermitències 
febles durant algun 
puntual moment de la 

L’Associació Fotogràfi ca de Moja i Joan Lloses han rebut 
el premi Rossend Montané. El premi es lliurava per 21a ocasió 
diumenge 19 de maig al migdia, dins dels actes de la 33a Tro-
bada, amb la fi nalitat recordar Rossend Montané i reconèixer 
la tasca de persones o entitats que s’hagin signifi cat pel seu 
treball a favor del municipi.

En aquest 2013, el Consell Consultiu de Cultura d’Olèrdola 
reconeixia la implicació que ha tingut l’AFM amb les activitats 
que es fan a Olèrdola, recollint en imatges el dinamisme as-
sociatiu del municipi i col·laborant amb els organitzadors de 
diferents actes. 

A l’AFM també se li reconeix la promoció i difusió que fa al 
municipi de l’art fotogràfi c, amb propostes que tenen vocació 
d’anar més enllà dels seus associats. Des de l’AFM s’ha rebut 
amb emoció el guardó i ja s’anunciava que la dotació econò-
mica de 1.000 euros que obtenen pel premi es destinaria a la 
compra de material.

El premi honorífi c, sense dotació econòmica, l’ha rebut 
Joan Lloses per haver estat clau en el desplegament del pro-
jecte de xarxa wi-fi  al municipi. Informàtic de professió, Lloses 
és veí de Sant Miquel i de manera altruista ha dedicat part del 
seu temps lliure a posar en marxa la xarxa d’antenes wi-fi  mu-
nicipal, des de l’any 2008. L’obtenció del premi coincideix amb 

les primeres setmanes d’entrada en funcionament del sistema 
a gairebé tot el municipi, a través de la explotació que ha cedit 
l’Ajuntament a un operador. En el veredicte es considera que 
Lloses ha estat un pilar fonamental a l’hora de construir aquest 
pont de comunicació al municipi que signifi ca la xarxa sense 
fi ls. Lloses agraïa el suport rebut pels regidors de l’Ajuntament 
en aquests darrers 6 anys i manifestava que s’havia limitat 
a ajudar “dins dels seus coneixements” a fer possible que 
aquesta tecnologia d’accés a Internet i a la telefonia fi xa arri-
bés a tothom.

Ignasi Blanca, president de l’AFM, i Joan Lloses en el moment
de recollir el premi

El sopar de regidors i exregidors 
marca l’inici de la Trobada

El sopar de regidors i d’exregidors d’Olèrdola, per 21a ve-
gada, donava el tret de sortida de la Trobada d’Olèrdola. L’acte 
vol ser un reconeixement per a persones que han treballat pel 
municipi des de l’Ajuntament. El sopar es celebrava divendres 
17 de maig a la nit al restaurant La Posada de Sant Pere Mo-
lanta, amb la presència de 42 persones. L’assistència d’un 
membre de l’actual grup de CiU de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Josep Maria Sánchez, ha estat una de les novetats respecte 
els darrers anys.

nit, va fer que es registrés una assistència limitada durant el 
primer dia d’activitat al castell . 

L’exhibició dels balls populars diumenge al migdia i la pae-
lla, amb més 500 tiquets venuts, tornaven a ser els actes més 
seguits de la Trobada d’Olèrdola. L’aparició de la pluja va aca-
bar provocant la suspensió  del descens en tirolina gegant, 
després del dinar de diumenge. Els problemes d’aparcament 
en l’accés al recinte del conjunt històric d’Olèrdola no han estat 
tan grans com en les darreres trobades, però durant el diu-
menge al migdia una vegada més la cua de cotxes aparcats al 
lateral de la carretera va arribar fi ns a la masia Segarrulls.



Reconeixement a Pere Sadurní 

L’olerdolenc Pere 
Sadurní ha rebut un 
dels reconeixements 
culturals “Collita 2013” 
que atorga l’Institut 
d’Estudis Penedes-
encs. El lliurament dels 
guardons tenia lloc 
dins de las III Festa de 
la Cultura al Penedès, 
celebrada enguany a 
l’escola de Música Pau 
Casals del Vendrell.

Sadurní ha rebut el 
reconeixement “Emili 
Giralt” de recerca “per 
la seva labor cons-
tant de recerca i aplec 
de tots els elements 

L’església de Sant Miquel acull un nou concert de música
Dissabte 1 de juny a la tarda bona part de l’aforament de 

l’església de Sant Miquel d’Olèrdola es va omplir durant el 
concert que oferien a l’interior del temple alumnes de l’Escola 
Municipal de Música de Vilafranca. El quartet de corda i el con-
sort de fl autes de bec de l’escola protagonitzaven el concert 
“Bach a Olèrdola”, organitzat per un grup de veïns de poble, 
amb el suport de la Societat La Lleialtat i l’Associació de Veïns 
de La Plana Rodona. El títol del concert segueix el reclam de 
l’any passat, per bé que entre el variat repertori d’enguany no-
més hi havia una única peça de Bach. I és que s’oferien com-
posicions també de contemporanis de Bach,així com peces 
més modernes fi ns arribar a la música pop. Per les alumnes de 
l’escola, protagonitzar un concert davant el públic suposa una 
motivació important. L’impulsor del concert, Joan Maria Are-
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Lectura dramatitzada d’Espriu 
a càrrec de l’Arrel

D i n s 
de l’any 
Espriu,di jous 
23 de maig 
al vespre te-
nia lloc a la 
biblioteca de 
l’escola Circell 
de Moja una 
lectura drama-
titzada de tex-
tos de l’autor a 
càrrec del grup 
de teatre l’Arrel 

de Sant Miquel. L’acte l’organitzava l’Ajuntament d’Olèrdola, 
dins la voluntat de dinamitzar l’ús de la biblioteca les tardes 
de dimarts i dijous, en què l’equipament resta obert al públic 
durant el curs escolar.

L’Arrel va seleccionar per aquesta sessió textos teatrals, 
un monòleg i alguns dels poemes més coneguts de l’obra de 
Salvador Espriu. 

nas, es mostrava 
satisfet pel re-
sultat d’aquesta 
segona audició i 
subratllava que 
l’ànim és el de se-
guir organitzant 
cada any una cita 
amb alumnes de 
l’Escola de Mú-
sica. 

EcoRacó - Les bombetes de baix consum, un canvi necessari

d’arqueologia i la història local de Sant Pere Molanta i, espe-
cialment, per la seva inestimable aportació en molts aspectes 
del folklore i del vocabulari penedesenc relacionat amb la vinya 
i el vi”.

Pere Sadurní obtenia un dels premis
“Colita 2013

Què cal saber sobre les làmpades de baix consum? 
 • Consumeixen un 80% menys d’energia i duren fi ns a 10 vegades més 
que les bombetes incandescents. 
• Tot i ser més cares que les incandescents, l’estalvi en consum d’energia 
i major durada permet recuperar amb escreix la inversió inicial. 
• Contenen vapor de mercuri, un producte tòxic per a la salut i el medi 
ambient. Per això, quan les vulguem llençar com a residu hem d’evitar 
trencar-les i les hem de portar a un punt de reciclatge.
• Quan comprem una làmpada de baix consum o un fl uorescent ja 
estem pagant una taxa de reciclatge, de forma que podem lliurar els  
residus de làmpades al punt de reciclatge sense cost. 
• Les làmpades de baix consum no són la millor solució d’il·luminació 
per espais on calgui apagar i encendre la llum molt sovint. En aquests 
casos és millor optar per bombetes incandescents millorades o bom-
betes LED. 

Quines noves bombetes més efi cients puc trobar? 
•Halògenes de nova generació. Contenen xeó, presenten la mateixa 
forma i dimensions que les convencionals però duren el doble i consu-
meixen un 20-25% menys d’energia. Són compatibles amb les làmpa-
des existents que requereixen llums halògenes. 

• Incandescents millorades de classe C. Tenen la forma i el casc d’una 
bombeta convencional, però dintre porten una càpsula halògena. Tam-
bé duren el doble i consumeixen un 20-25% menys d’energia que les 
tradicionals, i els propers anys milloraran l’efi ciència per passar a la 
classe energètica B o A. 
• Bombetes millorades de classe B. Quan s’aplica un revestiment infra-
roig als dos tipus de bombetes anteriors s’obtenen les bombetes millo-
rades de classe B, que són un 45% més efi cients i duren tres vegades 
més que les incandescents convencionals. Degut a que són de baix 
voltatge, donen com a màxim 60 W i necessiten un transformador que, 
quan va integrat a la bombeta, es pot utilitzar a qualsevol làmpada. 
• Bombetes LED. Ja les coneixem dels aparells electrònics, on indi-
quen si estan encesos o apagats. Consumeixen un 80% menys que 
les bombetes incandescents i duren encara més que les compactes de 
baix consum. Només es troben fi ns a potències de 60 W, però progres-
sivament es fabriquen nous models. No porten mercuri, però contenen 
components electrònics i quan esdevenen residu no es poden llençar al 
contenidor de rebuig sinó que s’han de portar al Punt Verd o a un punt 
de recuperació autoritzat. 

Font: www.ub.edu/ossma/mediambient/documents/

Tots hem sentit a parlar de les bombetes de baix consum i tots possiblement ja en tenim a casa nostra, però què en sabem d’aquestes bombetes? 
Aquí en teniu un resum.
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Manuel Torres guanya la 14a cursa 
de muntaya-castell d’Olèrdola

Trobada automobilística
Diumenge 12 de maig al 

matí una quarantena de ve-
hicles participaven en la 1a 
Trobada Automobilística Mo-
ja-Daltmar, organitzada per 
l’Associació Cultural de Dalt-
mar. Els vehicles clàssics i de 
competició reunits van ser els 

Premis tan atractius com un pernil, 
un viatge en globus o àpats en restau-
rants, es van poder obtenir dissabte 11 
de maig  a la tarda al Local Nou de Moja 
en el 5è Bingo Popular dels Diables.  El 
Bingo es va celebrar entre dos quarts 
de sis de la tarda i fi ns gairebé les 10 de 
la nit, culminant amb un bingo especial 
ben farcit d’obsequis. 

En aquesta edició del Bingo Popu-
lar es va registrar una bona afl uència de 
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protagonistes d’una trobada que estava pensada per a que 
els propietaris d’aquests cotxes poguessin compartir una jor-
nada lúdica. Des de les 9 del matí i fi ns prop de tres quarts 
d’onze, la rambla de Catalunya de Moja va ser un atractiu ga-
ratge a cel obert per a que els veïns i el jurat poguessin avaluar 
els cotxes participants. Després els cotxes van fer el trajecte 
d’exhibició fi ns a la zona esportiva de Daltmar. Allà es va pro-
cedir al lliurament de premis i a servir-se un generós esmorzar.

Manuel Torres ho està guanyant tot. 
La 14a edició de la cursa de muntanya-
castell d’Olèrdola tampoc se li ha resistit. 
Aquest atleta de l’Esportiu Penedès va ser 
el primer en completar, diumenge 9 de 
juny al matí, els 14 quilòmetres de reco-
rregut de la prova, amb un temps de 59 
minuts i 24 segons. En segona posició es 
va classifi car Abdelkadous Mouj, amb un 
temps de 59 minuts i 47 segons, mentre 
que Juanma Garcia va ser tercer, superant 

l’hora per només 2 segons. En l’apartat femení es va imposar 
de nou Núria Quiroga, també de l’Esportiu Penedès, mentre 
que el primer atleta local en arribar va ser Jordi Gómez, veí 
de Sant Pere Molanta i membre de l’Esportiu Penedès. Es van 
arribar a les 303 inscripcions i els problemes sorgits en el sis-
tema de control de l’arribada no van deslluir la elogiada tasca 
d’organització que assumeix el club BTT El Bressol, amb el 
suport de col·laboradors d’altres entitats del poble.

Festival EVA a Sant Pere

Els tres narradors de “La ca-
pital ens visita” han estat nens i 
“es nota”. Així mateix ho expres-
sava amb espontaneïtat durant 
la sessió un dels infants que 
diumenge 2 de juny al migdia 
gaudia d’aquest espectacle a la 
Societat Principal-Unió de Sant 
Pere Molanta. El sincer judici del nen és un dels millors elogis que 
es poden llençar a les persones que expliquen contes per a tots 
els púbics. I una mostra ben clara que la proposta que portava el 
Festival En Veu Alta(EVA) a Olèrdola connectava i agradava, per 
qualitat, diversitat i autenticitat.

Vinguts de Madrid, el Col.lectiu “De Boca a Boca” ha estat 
una de les sensacions d’aquest Festival EVA. Els seus tres inte-
grants, Mercedes Carrion, Victoria Gullon i Héctor Urién, ofereixen 
un espectacle divers però equilibrat que suposa tot un mostrari 
d’efi càcia explicant històries des de diferents registres. 

La positiva experiència referma l’encert que ha tingut la Socie-
tat de Sant Pere Molanta en apostar per recolzar el Festival EVA.

1a “Vertical Running Penedès”

Dissabte 1 de juny, Can To-
rres es convertia en seu d’un 
esdeveniment original dins del 
panorama de curses atlèti-
ques a la nostra comarca. Des 
d’aquest petit nucli del nostre 
municipi es donava la sortida 
i s’acollia la logística de la 1a 
“Vertical Running Penedès”,  

Generós Bingo dels Diables

públic, però l’assistència no va ser tan nombrosa com la de 
l’any passat. Gràcies a l’aportació de fi ns a 74 col.laboradors 
es van poder repartir 13 bingos, amb premis ben variats. 

Els Diables de Moja ja preparen novetats per incorporar en 
l’apartat pirotècnic que protagonitzen durant la Festa Major del 
poble. Però també mantenen intacte la seva voluntat de seguir 
oferint de forma puntual, durant la resta de l’any, actes al poble 
com aquest animat Bingo Popular.

El Casal d’Avis de Sant Miquel ha 
celebrat el seu 2n aniversari 

Amb un sopar ben complert i a un preu molt mòdic, els socis 
i sòcies del Casal d’Avis de Sant Miquel d’Olèrdola celebra-
ven dissabte 11 de maig el 2n aniversari de l’entitat. L’acte es 
feia a la mateixa seu del Casal d’Avis, al local social Rossend 
Montané, i hi van assistir bona part dels 25 associats que for-
men l’entitat, així com la regidora de gent gran de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, Arantxa Torres, i la dinamitzadora de gent gran, 
Imma Ferret.

una explosiva cronoescalada de 2 quilòmetres fi ns al cim del 
Papiol. La prova la va guanyar amb autoritat l’atleta Manuel To-
rres, de l’Esportiu Penedès, amb un temps de 10 minuts i 20 se-
gons. Jordi Gómez, de Sant Pere Molanta i també de l’Esportiu 
Penedès, va ser segon amb un temps d’11 minuts i 24 segons; 
tercer es va classifi car Llull Casanova. En l’apartat femení, la 
reusenca Viviana Vico va completar l’ascensió amb un temps 
de 14 minuts i 45 segons, seguida de ben a prop per Eli Amat, 
segona classifi cada,  i per  Laura Márquez, tercera. En aques-
ta primera experiència de la Vertical Running Penedès s’hi van 
acabar inscrivint fi ns a 42 atletes, incloent 7 dones. 
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Festa de la Primavera a Can Trabal
A l’Àrea de Cultura de Can 

Trabal poden estar ben satisfets 
per com va funcionar la Festa de 
la Primavera, que dissabte 4 de 
maig vivia la seva novena edició. 
Les activitats van comptar amb 
una elevada participació i van 
ser forces els veïns que van de-
cidir no perdre’s les propostes 
que es van anar succeint, des 

Un miler de persones al Rocio
El Centre Cultural Virgen del Rocio d’Olèrdola ha fet una 

valoració positiva de la celebració de la Romeria del Rocio, 
que es va viure el 15 i 16 de juny. El temps d’estiu, el civisme i 
l’ambient de germanor presidien aquesta activitat, convertida 
en una referència al Pene-
dès.

Pel que fa a l’assistència 
de públic, el moment de 
màxima participació es va 
viure dissabte a la nit, du-
rant el concert de El Parrita. 
Des de l’organització s’ha 
calculat que per la festa de 
dissabte s’haurien passat 
un miler de persones.

Hi ha dos moments que també compten amb un públic fi -
del. Un primer és la romeria de dissabte, acompanyant la imat-
ge de la Blanca Paloma, des del camí des de Daltmar fi ns  a la 
Muntanyeta. L’altre és la missa rociera de diumenge al migdia. 

DIMARTS 23
A les 19:30h, concentració al 
camp de futbol Els Pins.
Partit de solters contra casats.
Organitza: Diables de Moja i 
A.E.Moja
Per motiu interns la organització 
no deixarà participar en aquest 
acte els menors de 18 anys.
A les 22:00h, a la rambla Pau 
Casals, Cinema a la fresca.
Organitza: Comissió de festes

DIMECRES 24
A les 21:00h, al pati de l’església 
Sant Esteve, Concert de gralla a 
càrrec dels alumnes del municipi.

DIJOUS 25
A les 19:30h, a la plaça de 
l’Església, Inici de la capta a 
càrrec dels Diables de Moja, que 
recorreran tots els carrers del 
poble.
A les 20:00h, a l’església Sant 
Jaume, Festa de Sant Jaume, 
apòstol Missa Solemne, ofrena i 
cant dels goigs.
A les 21:45h, a la capella Sant 
Esteve, Concert de Jazz amb el 
grup Xavi Diaz
Amb l’acompanyament de cava i 
embotit durant el concert per als 
assistents.
Preu sense el tiquet del programa: 
5 euros

DIVENDRES 26
A les 17:00h, al Local St. Jaume,

Inauguració de l’exposició de fo-
tografi es a càrrec de L’Associació 
Fotogràfi ca de Moja. Restarà 
oberta durant tot el cap de 
setmana.
A les 19:00h fi ns les 21:00h, al 
Centre Cívic la Xarxa
Inauguració Exposició de Puntes 
de Coixí, els dies 27 i 28 el centre 
estarà oberta de les 18h a les 21h.
A les 20:30h, al local St. Jaume,
Pregó a càrrec de Jaume Milà
Al fi nalitzar ressopó  per  tothom.
A les 22:30h, a la Rambla Cata-
lunya, Inici de la Festa del Foc, 
en arribar a la plaça de l’Església, 
espectacle del foc amb els 
tradicionals versos i alguna petita 
sorpresa diabòlica.
Tot seguit, Petada de la Forca 
Grossa 
En acabat dels versos, Ca-
minada nocturna pels boscos 
d’Olèrdola: La sortida de la cami-
nada es farà a la mateixa plaça de 
l’església
Organitza: Grup BTT bressol
Col·labora: Comissió de Festes 
A les 01:00h, a la pista poliespor-
tiva, Nit Jove 
Organitza: Grup de Joves de Moja

DISSABTE 27
A les 9:00h, al Celler Cooperatiu,
Esmorzar dels  5 euros
Col·labora: grup gastronòmic 3 pins 
De les 10:00h fi ns les 13:00h, 
a la rambla Pau Casals, Tallers 
infantils amb molta varietat 

d’activitats per als més menuts.
Esmorzar infantil.
Preu: 2 euros
Organitza: Associació de balls 
populars de Moja
A les 12:00h, a la plaça de 
l’Església, Timbarada pels carrers 
del poble
Organitza:Diables de Moja
A les 20:00h a la plaça de 
l’Església, Cercavila amb els Dia-
bles grans, petits, Drac de Moja, 
Ball de Bastons el Toc d’Olèrdola, 
els Gegants Ramon de Copons i 
Josepa Sarriera, els gegantons, 
les Panderetes,  els Cap Grossos 
i Ball de Cintes, tots ells acom-
panyats per els seus timbalers i 
grallers.
“Ball al fi nalitzar la cercavila”
Recorregut: plaça l’església, 
C/ Sant Jaume,C/ Germandat, 
C/ Migdia, C/ Sant Jordi, La 
Carrerada, Plaça Major, C/Santa 
Maria, C/Lluis Companys i plaça 
de l’Església.
En acabar al Local Nou, sopar 
d’entitats,
Organitza: Gegants de Moja
A les 00.00h, a la plaça Pau 
Casals, Ball de nit i nit jove amb 
La Banda del Drac
Amb un fabulós sorteig amb 
varietat de regals

DIUMENGE 28
A les 7.30h, a la plaça de 
l’Església, Matinades i toc de 
gralles pels carrers

De  les 10:00h fi ns la 13:00h, i 
seguidament de 17:00h a 19:00h, 
a la Rambla Catalunya,
Parc terrestre infantil
Preu sense el tiquet del programa: 
3 euros
De  les 10:00h fi ns les 21:00h, 
a la Rambla Catalunya, 8a fi ra 
artesans amb varietat d’activitats i 
actuacions per a tothom 
A les 11:45h, actuació de tots el 
balls folklòrics.
A les 12:00h, Repic de campanes
A les 13:00h, a l’església St. 
Jaume, Missa Solemne presidida 
per Mons. Francesc Pardo, Bisbe 
de Girona
Ofrena a l’apòstol Sant Jaume 
presentada pel Consell Pastoral, 
els organitzadors de la festa, els 
balls i entitats participants. En 
acabar, cant dels goigs
En acabar, a la rambla Pau 
Casals, Vermut popular  (toc de 
gralles)
A les 17:00h, a la Rambla Cata-
lunya, Actuació d’aeròbic, rítmica 
i el grup de batuka
A les 19:45h, a la rambla Pau 
Casals, Concert amb el grup 
Trams, amb Cançons d’una vida.
Amenitzat amb rom cremat.
Seguidament després del con-
cert, traca fi nal de festa

Dissabte 29 de juny
21.30h sopar popular. Actuació 
del grup de Country de Sant Pere 
Molanta. Ball d’envelat a càrrec del 
DJ Xavi.

Diumenge 30 de Juny
9h inici de la Fira
De 9h a 11h Esmorzar de brasa 
donatiu 2 euros a la plaça Bosquina
12h actuació dels Balls populars del 
municipi i gresca amb grallers 
12.30h demostració de pastissos 

fondants
17h Concurs de munyir cabres a la 
plaça Montserrat Roig
18h Xocolatada per a petits i grans
18,30h Actuació infantil del 
grup”Tres per Res” a la plaça 
Bosquina

19h Subhasta d’objectes antics i 
de 2a mà
Durant tot el dia passejades amb 
poni. Degustació de vins i embotits, 
mostres artesanals, treballs de 
puntes de coixí... 

Firamercat 2013 a Sant Pere Molanta

del migdia i fi ns ben entrada la tarda. Un indicador d’aquest 
èxit van ser les més de 200 persones que es van reunir per la 
paella popular. 

La Festa de la Primavera compta amb la col·laboració de 
la Germandat Verge de Fàtima. Aquesta entitat té un protago-
nisme central durant el migdia, amb la missa rociera i la possi-
bilitat que donen als veïns de portar la imatge de la verge. Un 
dels moments assenyalats de la Festa també va ser l’exhibició 
de country a càrrec del grup de Sant Pere Molanta.


