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El ple reconeix
la dedicació 

d’Artur Santacana 

Festa Major de Sant Miquel, actes de Viu el Parc i
festes del most a Moja i Sant Pere Molanta

527 infants comencen el curs
a Olèrdola

A Olèrdola també és massiva 
La Via Catalana

El ple reconeix
la dedicació 

d’Artur Santacana 



Reconeixement del ple a Artur Santacana per la seva dedicació

En sessió ordinària celebrada dilluns 
30 de setembre, el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha inclòs la presa de coneixe-
ment de la renúncia com a regidor d’Artur 
Santacana. Tant ApO-PM com CiU coin-
cidien en reconèixer la dedicació que el 
fins ara regidor d’Hisenda havia tingut a 
l’Ajuntament en els 6 anys que ha estat al 
consistori. El govern posava de relleu la 
seva decisiva actuació en mantenir unes 
finances municipals sanejades, mentre 

que CiU valorava que “sobtava” com s’havia 
produït la renúncia.

Josep Maria Sánchez, portaveu de CiU, li 
va reconèixer a Santacana una gran dedica-
ció al municipi i haver volgut vetllar pels in-
teressos d’Olèrdola, tot i que “no sempre ho 
hagi aconseguit”. 

L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, va agrair 
la tasca feta per Artur Santacana en aquests 
anys al govern municipal i va explicar que 
l’Ajuntament no estaria sanejat econòmica-
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El govern destaca el seu paper clau per mantenir sanejades les finances 
municipals i CiU veu la renúncia “sobtada”

També es va aprovar el padró a 1 de 
gener de 2013, que recull que a Olèrdola 
hi ha 3.625 habitants. Igualment també 
es van acordar els dies festius locals pel 
2014. Tenint en compte que els dies 30 
i 31 d’agost cauen en cap de setmana 
l’any que ve, seran festius el 29 d’agost i 
l’1 de setembre, mentre que en el cas del 
Moja, els dos dies festius locals són el 25 
de juliol i el 29 d’agost. Durant la sessió 
es va donar compte del preceptiu infor-

me trimestral de tresoreria, que certifica que el període mitjà de 
pagament de les factures és de 22’6 dies. Sense deixar l’àmbit 
econòmic, es va aprovar el Compte General de 2012, amb el vot 
en contra de CiU. L’oposició exposava que havia demanat infor-
mació complementària i no se li havia facilitat.

Per unanimitat es va aprovar la nova ordenança reguladora 
de l’administració electrònica. El regidor delegat de tecnolo-
gies de la informació, Xavier Serramià, resumia que es tracta de 
posar les bases perquè aquesta nova relació del ciutadà amb 
l’administració, aprofitant les possibilitats de les noves tecnolo-
gies, tingui un marc legal.

En l’apartat de mocions, des d’APO-PM es va rebutjar una 
que presentava CiU sobre la sobirania fiscal i es va aprovar, per 
unanimitat, una altra moció proposada per ApO-PM acordant 
l’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.

Tot i manifestar que s’estava d’acord amb la voluntat expres-
sada de sobirania fiscal, des d’APO-PM es va votar en contra 
a la primera moció davant els dubtes assenyalats pel secretari 
sobre la legalitat de la proposta. En concret, des del govern es 
demanava modificar el punt que demana “pagar  l’Impost sobre 
la Renda de les Persones Físiques (IRPF), i l’Impost sobre el Valor 
Afegit, tan aviat com sigui possible, a l’Agència  Tributària de Ca-
talunya en lloc d’efectuar-los a l’Agència Tributària espanyola”. 
El govern proposava deixar la moció sobre la taula per trobar un 
nou redactat, mentre que CiU va mantenir la proposta, conside-
rant que no comportava cap actuació il·legal.

També el ple va aprovar un mapa de capacitat acústica, ela-
borat per la Diputació, que assenyala que els nivells de sorolls al 
municipi estan dins de la normativa. En el torn de precs i pregun-
tes, CiU es va interessar per la gestió de la zona d’equipaments 
de Daltmar, qüestionant que es reclamés com a requisit a 
l’Associació Cultural el pagament d’un deute que no havia con-
tret. CiU recordava que el litigi sobre el pagament del consum 
d’electricitat del pou d’aigua de Daltmar encara es manté obert. 
També es va interessar CiU per l’arranjament del carrer Ferran 
de Sant Pere, el carrer Major de Sant Miquel i la compra dels 
terrenys del Bisbat a Sant Pere Molanta. En referència a Daltmar, 
el govern va recordar que si es deuen diners a l’Ajuntament no 
es pot rebre una concessió. Josep Tort feia notar que, segons els 
informes tècnics, la Junta de Compensació i l’Associació Cultural 
eren les mateixes persones. Sobre el carrer Ferran, es va infor-
mar que ja s’havien obtingut tres pressupostos per a procedir a 
l’execució dels treballs. Pel que fa a les obres d’urbanització del 
carrer Major de Sant Miquel, s’apuntava que es manté el propòsit 
de fer-les aquest  mandat.

Josep Tort també va informar que s’estaven plantejant, davant 
la diferència de valoracions econòmics, que enlloc de la compra 
de terrenys al Bisbat s’estudiï la fórmula del  lloguer. A pregunta 
de CiU, la regidora de Sanitat, Eva Ruiz, també  va assenyalar 
que s’espera que durant aquest mes d’octubre es reprengui el 
servei presencial de visita mèdica al consultori de Sant Miquel.

ment com ho estava si no fos per la seva impecable gestió. Jo-
sep Tort va desitjar a Santacana sort en la seva vida personal 
i professional i va subratllar la seva “dedicació extraordinària”. 
Juanma Samblás, veí de Can Trabal i número 7 a la llista pre-
sentada per Alternativa per Olèrdola, s’incorporarà com a nou 
regidor d’ApO-PM. Es preveu que prengui possessió del càrrec 
en el proper ple municipal, a finals d’aquest mes d’octubre.

A la sessió no hi va assistir el mateix Artur Santacana per mo-
tius laborals, segons explicava Josep Tort. La falta d’un regidor 
del govern va provocar que fos necessari el vot de qualitat de 
l’alcalde per a desempatar i aprovar els punts del ple on hi havia 
desacord entre els dos grups.

Abans del tractament de la renúncia de Santacana, el ple 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, amb els vots a favor d’APO-PM i 
el posicionament contrari de CiU, va aprovar una modificació 
de pressupost per valor de 290.000 euros, dels quals 260.000 
es destinen a amortització de crèdit. Josep Tort explicava que 
l’amortització de crèdit es feia perquè encara no s’havien concre-
tat aportacions del PUOSC i Xarxa de Barcelona per a inversions 
al municipi durant aquest mandat. Tort defensava que la mesura 
ha de permetre que pel proper pressupost “quedin recursos alli-
berats de despesa ordinària per així tenir més marge per decidir”.

CiU va votar en contra perquè entenia que aquests recursos 
s’haurien de destinar ara a inversions, segons explicava el porta-
veu d’aquest grup municipal, Josep Maria Sánchez.

En l’àmbit econòmic també es va aprovar per unanimi-
tat un reconeixement extrajudicial de crèdit, que suposa que 
l’Ajuntament afrontarà el pagament de 6.000 euros d’una factura 
de serveis de jardineria que l’empresa inicialment havia fixat per 
un import de 10.000. CiU considerava que el govern “s’estava 
aprofitant de les circumstàncies” per pressionar una empresa. El 
govern va manifestar que la factura no estava d’acord als preus 
del mercat i per això no s’ha reconegut el deute fins que la quan-
titat s’ha rebaixat, d’acord amb els informes tècnics. Per unani-
mitat, el ple també ha comportat l’aprovació inicial de manuals 
d’actuació per emergències en espais públics, amb materials 
específics per a actes festius, correfocs, rues de carnaval i la 
Trobada d’Olèrdola. Els manuals estableixen riscos, mesures de 
seguretat i mitjans, en compliment de la llei, tal i com subratllava 
la regidora de cultura, Arantxa Torres.

Juanma Samblás 
serà el nou regidor 
d’ApO-PM
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El curs comença a Olèrdola amb 527 infants escolaritzats
L’absència de novetats destacades i la tranquil·litat han 

estat dos dels trets que han marcat l’inici del curs escolar a 
Olèrdola, segons apuntaven les direccions dels centres. 

La xifra d’alumnes matriculats en les etapes d’educació 
infantil i de primària registra una disminució global del 5% al 
municipi respecte les dades del curs anterior. On s’ha notat 
més la reducció de matrícula és a les llars d’infants, mentre 
que la xifra es manté a l’escola Circell de Moja i registra una 
disminució gairebé inapreciable a l’escola Rossend Montané 
de Sant Pere Molanta. Així, si es sumen les matrícules de les 
dues escoles bressol i les dels dos CEIP, han començat el curs 
a Olèrdola 527 alumnes escolaritzats. 

A les llars d’infants, dels 68 infants matriculats l’inici del 
curs passat, es baixa fins als 51 d’aquest any. L’absència de 
matriculació ha fet que l’aula de nadons no s’obrís a l’escola 
bressol Gotims de Moja. A l’escola Rossend Montané es pas-
sen dels 181 alumnes que van començar el curs l’any passat 
als 173 matriculats per aquest curs. A l’escola Circell de Moja, 
fa un any començaven el curs 304 alumnes i aquest 12 de 
setembre ho han fet 303. Aquí la novetat és que s’han habilitat 
dues aules de P3.

En aquest inici de curs també ha estat present a Olèrdola el 
reclam de més recursos per a l’ensenyament públic. A l’escola 
Rossend Montané les famílies s’han retrobat amb els cartells 
contra les retallades que decoren el centre. I a l’escola Circell 
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L’Ajuntament realitza treballs 
de millora i manteniment

a les escoles

Aprofitant l’aturada de l’activitat lectiva a les escoles du-
rant l’estiu, l’Ajuntament d’Olèrdola ha realitzat diferents in-
tervencions de manteniment i millora en les instal·lacions 
de les escoles del municipi. Tal i com recorda el regidor 
d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier Serramià, 
aquestes actuacions es planifiquen tres cops l’any, coincidint 
amb les vacances de Nadal, Setmana Santa i estiu per tal de 
minimitzar l’alteració de l’activitat a les escoles. Però és du-
rant l’estiu quan s’acumulen la realització de més treballs per 
part de l’Ajuntament , seguint les peticions formulades pels 
mateixos claustres dels centres.

Les obres que s’han realitzat no han estat de gran enverga-
dura. En bona part de la quarantena d’actuacions fetes aquest 
estiu s’ha procedit a fer petites reparacions o bé instal·lació 
de mobiliari a les aules. Entre les intervencions més relle-
vants, Serramià destacava l’arranjament de goteres a l’escola 
bressol El Pàmpol i la construcció d’un nou sorral al pati de 
primària a l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta. 
Entre les actuacions a l’escola Circell de Moja cal anotar la 
neteja de façanes. 

En l’inici de curs també es va protestar contra les retallades

Les biblioteques de les escoles 
tornen a obrir al públic 

La regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola 
torna a oferir l’obertura al públic del servei de biblioteca de 
les escoles Rossend Montané i Circell. A l’escola de Sant Pere 
Molanta el servei es manté obert els dilluns, en horari de 4 a 
6 de la tarda. La biblioteca de l’escola Circell de Moja torna a 
obrir al públic les tardes de dimarts i dijous, en horari de dos 
quarts de 5 a les 7 de la tarda. 

El propòsit de l’Ajuntament és el d’aprofitar al màxim les 
prestacions que ofereixen els equipaments públics del muni-
cipi. Per això, s’assigna el personal que fa possible l’obertura 
durant aquestes tardes de les biblioteques de les escoles. Du-
rant el curs es preveu seguir mantenint activitats de dinamitza-
ció, com la programació d’hores del conte i tallers.

de Moja la pràctica totalitat de mestres portaven el primer dia 
de curs samarretes grogues, símbol de les protestes contra 
les retallades. Una preocupació comuna als dos CEIP és el 
sistema de nomenament de professors i el cobriment de les 
baixes.



Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
Volem fer-vos arribar la carta oberta a CiU Olè-

rdola que hem enviat a tots els mitjans comarcals 
arrel de les greus acusacions a l’equip de govern 
emeses gratuïtament en una nota de premsa.

Tanmateix afegir que la nostra manera de 
fer és molt diferent a la seva i encara que ells en 
cap moment van anar a l’Ajuntament a consultar 
l’expedient sobre el qual emeten dictamen, ni tan 
sols una trucada a qualsevol membre de l’equip de 
govern per informar-se, nosaltres sí que vam espe-
rar que el seu cap de llista tornés del seu viatge per 
manifestar el nostre malestar, oferint la possibilitat 
d’una rectificació per escrit, si calia consensuada, 
però ells ho van refusar.

Malgrat la seva negativa inicial, volem tornar a 
insistir en la seva rectificació, en el cas que no ho 
facin ens veurem obligats a obrir un procediment 
penal.

CARTA OBERTA A LA CIUTADANIA 
D’OLÈRDOLA I A L’ OPINIÓ PÚBLICA

L´Agrupació Electoral Alternativa per d’Olèrdola 
s’adreça a tots per informar-vos de les circumstàn-
cies i gestions realitzades al voltant del tema de la 
contractació del servei de neteja d’ Olèrdola.

D’entrada aquest  equip de Govern vol deixar 
molt clara que la nostra voluntat, d’una banda, és 
desmarcar-nos d’ una forma de fer en política ha-
bitual en els grans partits clàssics que ha portat el 
descrèdit actual de la classe política com ara el fet 
d’exercir l’oposició per l’oposició sense cap argu-
ment i a pensar que en política tot s’hi val. D’altra 
banda, la voluntat, fet que som una formació petita i 
local, és la d’integrar sempre a tots els ciutadans del 
municipi ,pensin o no pesin com nosaltres, donat 
que el nostre interès es centra només en Olèrdola.

Farem un breu resum dels fets d’una forma ab-
solutament objectiva:

En el seu dia es va convocar un concurs per  
contractar el servei de neteja del municipi. El con-

curs va ser guanyat i es va adjudicar a l’empresa  
Mas Albornà.

En les clàusules de la convocatòria es deixava 
ben clar, a l’article 14, referit als recursos humans, 
que l’adjudicatari s’obligava al compliment de totes 
les lleis i disposicions  vigents en matèria social i 
laboral.

Adjudicat el concurs a Mas Albornà, l’anterior 
adjudicatària, FCC, se’ls va dirigir de forma directa  
a fi  que d’acord amb el que estipula el conveni del 
sector subrogués els treballadors que venien pres-
tant el servei. Remarquem dues coses: l’Ajuntament 
no va intervenir per res sinó que va ser una comuni-
cació directa entre les empreses. I que és una obli-
gació que fixa el conveni.

Arribat a aquest punt, Mas Albornà, amb escrit 
de data 3 de juliol de 2013, presenta la seva renún-
cia per continuar el servei seguint, segons ells ma-
teixos, el consell dels seus advocats.

Deixant de banda que l’Ajuntament no s’havia 
dirigit  en cap sentit a Mas Albornà que no fos el de 
requerir-los perquè posés en marxa el servei, el més 
cert és que aquesta empresa no ho va fer  i sí que va 
produir un evident perjudici a la ciutadania  per no 
atendre un servei tan bàsic com la neteja.

Per tot això, es va obrir el corresponent ex-
pedient de reclamació de la reparació dels danys 
i perjudicis produïts, que segueix la tramitació legal 
pertinent.

I és en aquest moment, quan per sorpresa i 
amb un escrit de data 16 de juliol de 2013, Conver-
gència i Unió de l’Olèrdola tramet un nota de prem-
sa als mitjans comarcals. Aquests mitjans publiquen 
articles firmats per periodistes de la seva redacció, 
fent referència directa a l’esmentada nota de prem-
sa, la qual se’ns va fer arribar.

Doncs bé, aquesta nota de premsa diu textual-
ment, que les actuacions derivades de l’adjudicació 
del servei de neteja, que ja hem explicat, posen 
“l’evidència d’un acte de prevaricació i en el fons de 
corrupció”. I no contents amb això,  més endavant 

tornen a parlar d’actes de prevaricació, agreujant-lo 
més, perquè d’una banda es diu que són“ mètodes 
habituals de l’equip de govern” i per altra s’ al·ludeix 
directament amb nom i cognoms a persones de 
l’equip de govern”i  tot això sense aportar la més 
mínima prova al respecte. Proves que en cap cas 
existeixen.

Paradoxalment, i amb la mateixa data,16 de 
juliol de 2013, el President de la Fundació Privada  
Mas Albornà que en principi hauria de ser el màxim 
interessat, adreçava una carta a l’alcalde d’Olèrdola 
en la qual ni acusava de res a l’equip de govern i, 
emprant un to normal i neutre, es limitava a dema-
nar una reunió per veure de clarificar i intentar resol-
dre la situació.

Arribats a aquest punt, el nostre equip de go-
vern forçosament ha de defensar la credibilitat i 
honorabilitat de tots i cadascun dels seus compo-
nents, tota vegada a la nota de premsa de CIU d’ 
Olèrdola, i en últim cas, a la seva màxima respon-
sable, la cap de l´agrupació de CiU Olèrdola, Sra. 
Anna Molero, com a legal representant del mateix, 
va acusar a l’equip de govern de conductes delic-
tives i habituals.

Tornant al plantejament inicial, la nostra intenció 
és intentar evitar entrar en la dinàmica habitual de la 
política actual  i una voluntat d’ integrar a tothom.

Per això, de forma oberta, transparent i pública 
emplacem al grup municipal de CIU d’ Olèrdola i a 
la seva màxima responsable, Sra. Anna Molero,  a fi  
que en el termini de 15 dies naturals pugui rectificar 
les greus acusacions fetes de forma pública i per 
escrit contra nosaltres, en l’entesa que responen a 
una falta d’informació que ha portat a un seguit de 
malentesos per la seva part. 

Ara bé, en el cas que aquesta rectificació no es 
produeixi no ens quedarà cap altre remei que defen-
sar a la via que calgui, inclosa la judicial, el nostre 
honor i la nostra imatge. Entenem que s’ha traspas-
sat una línia i que, tal com dèiem abans,  malgrat el 
que pensin alguns, en política, no tot s’hi val.

Benvolguts veïns i veïnes del municipi 
d’Olèrdola,

Ens adrecem novament a vosaltres per infor-
mar-vos de les últimes notícies d’interès mu-
nicipal. En el darrer Ple Municipal celebrat el 
passat dia 30 de setembre de 2013 hem tingut 
coneixement de la renúncia a la seva acta de 
regidor d´Artur Santacana, després de 6 anys 
de participar activament en les tasques munici-
pals i ser un dels regidors de l´equip de govern 
més actiu i amb més responsabilitats, com les 
d’Hisenda, Governació i Esports. Desconeixem 
els motius d’aquesta renúncia, però el que és 
cert i objectiu és que la mateixa no obeeix sola-
ment a motius personals. Des de CIU-Olèrdola 
només podem desitjar-li que aquesta nova eta-
pa li sigui del tot profitosa, i agrair-li la dedica-
ció a la corporació municipal i el tracte correcte 
que sempre ens ha dispensat.
La situació actual de l’equip de govern no és 
l’adient pel bon funcionament de les tasques 
municipals que cal gestionar cada dia, donat 
la manca d’inversió que trobem i de l´interès 
necessari per trobar solucions a totes les qües-
tions que requereixen l’actuació de l´equip de 
govern. Així doncs, trobem que encara no s´ha 
produït cap actuació respecte a la pavimen-
tació del C/ Major de Sant Miquel d´Olèrdola, 
C/ Ferran de Sant Pere Molanta, consultori 
metge de Moja, piscina de Can Trabal, fal-
ta d’assistència metge a Sant Miquel, casal 
d´estiu, transport escolar... no trobem una sola 
actuació que potenciï i millori la qualitat de vida 
dels nostres veïns i veïnes, rebent queixes con-
tinues de l’actuació de l´equip de govern.
Ens trobem en els plens que per part de l´equip 
de govern ens proposen modificacions de 

pressupost que en cap cas van destinades a 
inversió, i sí en gairebé tots els cassos a tapar 
forats. Han passat de fer inversions i dispendis 
faraònics que tots coneixem a no poder ni as-
faltar un carrer, a haver d´acomiadar personal i 
a reduir despeses que amb una mínima previ-
sió i en tot cas, consensuat i col·legiat amb tots 
els grups polítics municipals haguessin trobat 
ponts d’actuació en benefici dels veïns i veïnes 
del municipi.
Recentment s´ha produït un conflicte amb 
l’adjudicació del servei de neteja municipal, 
el qual en primera instancia va ser adjudicat a 
l’empresa Mas Albornà amb l’oferta més avan-
tatjosa, rellevant a l´empresa que fins aquell 
moment prestava el servei , FCC.
L´empresa concessionària Mas Albornà va re-
nunciar a la prestació del servei davant d´unes 
actuacions de l´empresa substituïda, FCC, que 
entenien no estava contemplat en les bases 
del concurs i que feia inviable la prestació de 
serveis. Per part de l’Ajuntament no es va fer 
cap actuació en aquest sentit, més enllà d´un 
escrit quan ja s’havia renunciat al servei. Doncs 
bé, aquesta actuació del govern municipal ha 
provocat que el municipi d’Olèrdola tingui un 
increment en les seves despeses de neteja de 
5.000 euros  anuals aproximadament en els 
propers quatre exercicis, ja que davant de la 
renúncia, va adjudicar la neteja viària a la sego-
na empresa, que no era un altre que la que es-
tava prestant els serveis amb anterioritat, ni va 
condicionar una rebaixa, ni va decidir convocar 
nou concurs, de fet tots els veïns i veïnes del 
municipi coneixeu prou bé la historia.
Amb aquests antecedents en el Ple Municipal, 
es tracta un reconeixement extrajudicial de 
dues factures d´un proveïdor municipal que no 

s’abonen perquè segons informe dels serveis 
tècnics són d´un valor superior a la prestació 
dels serveis, sense entrar a valorar qui té raó.
Aquesta manera de procedir no ens sembla de 
rebut, però sobte d´una manera molt clara, que 
teníem contractats els serveis d´una empresa 
de neteja amb un cost inferior a 5.000 euros 
anuals, i que a la nova adjudicatària (sense 
nou concurs), no se li sol·licités que adeqüés la 
seva oferta. És la manera de procedir de l´equip 
de govern: la confusió, la contradicció i els fets 
consumats.
Finalment ens preguntem: És possible que la 
renúncia del regidor d´APO-PM, amb una àm-
plia dedicació i responsabilitat municipal, no 
vulgui ja participar en una forma de treballar 
que no comparteix? És difícil de saber però 
quan el comiat no ha sigut del tot amistós, o 
almenys, així ho sembla, se’ns creen molts 
dubtes.
Desitjar bona Festa Major als veïns de Sant Mi-
quel.
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La Via Catalana també és massiva a Olèrdola

La Via Catalana ja forma part de les vivències de molts 
olerdolencs. Es fa difícil de calcular quants veïns del municipi 
han pogut participar directament en la multitudinària cadena 
humana que travessava el país la tarda de l’11 de setembre de 
2013. Però existeix el convenciment que aquesta acció reivin-
dicativa s’ha convertit en la mobilització al carrer més seguida 
per part d’olerdolencs de les convocades les darrers dècades. 
El fet que la Via Catalana passés per Olèrdola, travessant la 
n-340 al seu pas pel polígon de Sant Pere Molanta, també 
ha estat un factor que hi ha contribuït. Amb tot, també han 
estat forces els veïns del municipi que s’han pogut distribuir 
en altres trams compresos entre Subirats i Els Monjos, espe-
cialment els del centre de Vilafranca. 

El tram 337 de la Via Catalana, situat prop de la rotonda 

Molts veïns d’Olèrdola van participar en diferents trams de la cadena humana
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d’accés al polígon de Sant Pere Molanta, comptava amb par-
ticipants captats pel Grup Territorial de l’ANC d’Olèrdola. Olè-
rdola també feia una aportació destacada en el tram dedicat 
al folklore i al bestiari festiu penedesenc situat a Avinyó Nou. 
Hi havia els gegants de Sant Pere Molanta, els de Moja i el ball 
de bastons “El Toc d’Olèrdola” de Moja.

El rellevant pròleg a Olèrdola de la Via Catalana es vivia 
el mateix matí de l’11 de Setembre, amb l’exitosa “Pujada al 
Castell d’Olèrdola per la Independència”. La presència feble i 
intermitent de la pluja no va impedir  que centenars de veïns 
s’acabessin reunint en aquest acte organitzat pel grup territo-
rial de l’Assemblea Nacional Catalana(ANC) d’Olèrdola, amb 
el suport d’entitats del municipi, i que va esdevenir tot un clam 
lúdic i cívic a favor de la Independència de Catalunya.

EcoRacó
CAMPANYA RECICLATGE PILES I ACUMULADORS

L’any 2012 es va recuperar a Catalunya un 32% de les piles del mercat i 
aquesta campanya pretén que al 2015 se’n recuperin el 45%.
A Olèrdola, les piles i acumuladors es poden portar a les deixalleries de Vila-
franca del Penedès i del Polígon de Sant Pere Molanta. També hi ha recollida 
de piles a diferents establiments i equipaments del municipi com l’Ajuntament 
d’Olèrdola, l’escola Circell i Rossend Montané, el Forn de pa J.Rius, Queviu-
res Silvia, Supermercat La Granja, Cal Ton, el Rebost de Can Morrinya, Nou 
Sumape i Carrefour.
SI UTILITZES PILES RECARREGABLES, EVITARÀS UN RESIDU! 
POSA’T LES PILES I RECICLA-LES! 

Sabíeu que?
- Per cada 10 tones de residus, es creen uns 250 llocs de feina, i això fa un 
total de 25.000 persones treballant en els residus. 
- Podeu retornar les piles gastades als establiments on les venen.
- Una sola micro-pila de mercuri és capaç de contaminar fins a 600.000 litres 
d’aigua. 

Font: Agència de Residus de Catalunya (ARC) http://www20.gencat.cat/portal/site/arc i
http://www.324.cat/noticia/2167535/catalunya/Nova-campanya-de-reciclatge-de-la-Genera-
litat-Quan-les-piles-sesgotin-separa-les-be
Podeu consultar la pàgina web http://www.olerdola.cat/viure-a-olerdola/serveis/medi-natu-
ral-1/campanyes-ambientals-del-paes on tindreu més informació.

Les piles i els acumuladors contenen alguns metalls pesats, com ara el mer-
curi, el cadmi, o el plom, que són potencialment perillosos per a la salut i el 
medi ambient. 
Quan finalitza la vida útil de les piles i dels acumuladors es transformen en 
residus, i s’ha d’evitar llençar-les als contenidors on dipositem les deixalles 
domèstiques perquè no arribin al medi natural i perquè no es produeixi una 
dispersió de metalls pesants que contenen. A més, reduirem la contaminació 
causada pels residus que arriben als abocadors i a les incineradores.

La “Pujada al Castell d’Olèrdola” per la Independència va ser un èxit

Poesia als parcs
Diumenge 20 d’octubre
Al Conjunt Monumental d’Olèrdola
12h Jordi Pàmias i Gabriel Planella (poemes) i 
Adrià Grandia (viola de roda)

Olèrdola Viu el Parc
Dissabte 2 de novembre
A les 11h, al local social de Can Trabal
Espectacle de titelles a càrrec de la Cia.
Sebastià Vergés, amb “La Castanyera”

Festa Major del Parc
Diumenge 3 de novembre
Conjunt Monumental d’Olèrdola
10.30h. Jornada de portes obertes al recinte. 
Jocs rurals i de fira amb “Jocs al Segon”.
Tallers mediambientals amb Quatrepasses.
Tastet musical amb la Mireia Izquierdo i The 
piano hass been drinking.
Animació infantil amb Els Farsants.



Sant Pere Molanta, Can Trabal i Daltmar
gaudeixen de les seves festes

La participació i el civisme han estat les notes compartides 
de les festes majors de Sant Pere Molanta, Can Trabal i Dalt-
mar, celebrades durant l’agost.

Els actes de la Festa Major de Sant Pere Molanta s’han 
celebrat des de dimecres 14 d’agost a la nit fins diumenge 18 
al vespre. L’acte més multitudinari va ser l’empalmada, la nit 
de dissabte, organitzada pel Grup de Joves. Un altre dels mo-
ments àlgids de participació va ser l’estrena del musical “Una 
altra vegada”, de Sergi Merchan, el dijous a la nit.El mateix 
dijous, també va ser força seguida la cercavila, que finalitzava 
amb l’exhibició dels balls a la pista. 

Dins del balanç satisfactori de la Festa també cal anotar as-
pectes com el seguiment del pregó d’Irene Alemany i Laurent 
Corrio i l’inici del correfoc, el dimecres, així com la gran partici-
pació en el campionat de truc, el diumenge, o bé el funciona-
ment de la cursa de pocket bikes i la celebració de la segona 
pedalada popular , el dissabte. L’espectacle d’animació infantil 
de diumenge a la tarda, conduït per Marta Massana, també va 
comptar amb una bona afluència de públic.

Durant el primer cap de setmana d’agost es feia la Festa 
Major de Can Trabal, sota l’organització de l’Àrea de Cultura. 
Les activitats infantils, la cercavila i l’animació per les nits van 
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Tallers a les escoles dins la campanya 
“A Olèrdola ens cordem el cinturó”

Des de dilluns 30 de 
setembre i fins dijous 
dia 3 d’octubre s’han 
realitzat a les escoles 
d’Olèrdola els tallers 
per a reforçar l’hàbit de 
portar cordat el cinturó 
dins dels vehicles. Les 
sessions les han impar-

Inflables a Can Trabal Fira a la Festa Major de Daltmar

La Festa Major de Sant Pere es tancava amb animació infantil

ser alguns dels aspectes més ben valorats. A Daltmar, es va 
poder gaudir puntualment de la piscina durant la Festa Major. 
Entre els actes, de nou cal subratllar la gran participació en la 
nit dels play-backs, el seguiment de la fira infantil  i novetats 
com les havaneres.

tit els agents municipals i s’inclouen dins de la campanya “A  
Olèrdola ens cordem el cinturó”, una iniciativa de sensibilitza-
ció promoguda per l’Ajuntament d’Olèrdola que té per objec-
tiu prevenir accidents i recordar que és obligatori cordar-se el 
cinturó i fer ús dels sistemes homologats de seguretat, com les 
cadiretes pels infants.

Adaptant el contingut a cada edat, les àgils sessions s’han 
fet per a tots els alumnes de les escoles Circell i Rossend Mon-
tané, des de p3 a 6è. Els tallers que s’han fet són el contingut 
de la segona fase de la campanya “A Olèrdola ens cordem el 
cinturó”. Durant el mes de juny la primera fase va comportar fer 
controls en diferents punts del municipi. Els veïns que han rebut 
advertiments han agraït la tasca feta pels agents municipals.

L’Associació Cultural gestiona la zona 
d’equipaments de Daltmar

Amb el propòsit de convertir la zona d’equipaments de Dal-
tmar en lloc de referència per a la trobada veïnal, l’Associació 
Cultural d’aquest nucli del municipi ha passat a assumir la ges-
tió d’aquest espai de propietat municipal. El bar  obre cada dia, 
en horari de les 8 del matí a dos quarts de 9 del vespre. Dissab-
te i diumenge es preveu allargar l’horari en funció de les neces-
sitats. Aquest mes d’octubre també es prepara posar en fun-
cionament un sistema de lloguer de les pistes, amb preus molt 
assequibles. Només valdrà 0’80 euros l’hora pels socis i 1’5 
euros pels no socis. Els usuaris també tindran a la seva dispo-
sició els vestidors. Després de complir els requisits demanats 
per l’Ajuntament, la gestió de la zona d’equipaments s’inicia 
per part de l’Associació Cultural amb treball voluntari. En el bar 
social hi ha zona infan-
til i jocs. També estan 
oberts a rebre propostes 
per a fer activitats. Els 
preus de les consumi-
cions són assequibles 
i només persegueixen 
poder assumir les des-
peses de manteniment 
dels espais.



Butlletí Informatiu Municipal · Octubre de 2013

S’estrena el Pàdel Center Penedès
La inauguració del Pàdel Center Penedès, situat al polígon 

del Clot de Moja, va tenir un protagonista d’excepció. Per tal 
de donar relleu a l’estrena, els promotors d’aquesta pionera 
instal.lació esportiva van convidar a Fernando Belasteguin, 
campió del món d’aquest esport. En l’acte celebrat dissabte 
7 de setembre al matí Belasteguin va jugar partits d’exhibició 
i va lloar les característiques del Centre, destacant l’esforç 
per disposar de pistes cobertes, una novetat a Catalunya en 
aquest esport.

Pàdel Center Penedès contempla 6 pistes cobertes de pà-
del, 2 de descobertes, una pista d’entrenament, gimnàs, sala 
de fisioteràpia, cafeteria-restaurant i sala pels infants. La in-
versió inicial prevista era d’un milió d’euros i al final l’execució 
del projecte s’eleva al milió 200 mil euros. Richard González, 
gerent del club, comentava que havien cuidat tots els detalls 
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El Base Espirall-Les Clotes s’imposava al Quintinenc per 
5-1 en la final de la 26a edició de la Copa Olèrdola de fut-
bol, en partit jugat diumenge 25 d’agost al camp d’Els Pins de 
Moja. En el partit previ per definir el 3r i 4t lloc, Les Roquetes 
no ha deixat marge a La Plana Rodona i s’ha fet amb la victòria 
amb un còmode 4-0. Recordem que la Copa Olèrdola la patro-
cina l’Ajuntament i és organitzada cada any, de forma rotativa, 
per un dels tres equips sèniors federats del municipi. Després 
de ser organitzada aquest 2013 per La Plana Rodona, l’any 
que ve tocarà el torn de l’AE Moja.

El proper dissabte 26 d’octubre a les 11 h
 

al Local Rossend Montané de Sant Miquel d’Olèrdola 
es convoca un acte que permetrà conèixer l’ADF Rossend Montané

i les seves principals tasques. 

perquè volien oferir un 
club en el que el soci 
hi estigués plenament a 
gust. 

L’alcalde d’Olèrdola, 
Josep Tort, es mostrava 
convençut que el centre 
serà tot un èxit. Des de 
l’Ajuntament d’Olèrdola 
s’ha volgut posar facili-
tats perquè la instal·lació 
s’implantés al muni-
cipi, dins la voluntat 

d’encoratjar els projectes d’emprenedoria que s’interessin per 
Olèrdola.

El Base Espirall-Les Clotes 
guanya la Copa Olèrdola 

Dani de Lamo és el nou
president del Base Olèrdola 

Durant el sopar de cloenda del temporada, es va donar a 
conèixer que Dani de Lamo és el nou president del Base Olè-
rdola. Pren el relleu de Carles Ibáñez, qui ha exercit aquesta 
responsabilitat en els darrers 13 anys. 

El Base Olèrdola va camí dels 17 anys d’història. Ibáñez 
ha estat al capdavant durant tot aquest temps, per bé que en 
els primers anys el president formal del Base Olèrdola era el 
mateix alcalde d’Olèrdola, llavors en Josep Mir. De Lamo està 
vinculat al Base Olèrdola des de fa 15 anys i és una de les 
persones més conegudes al club, havent exercint tasques de 
delegat i assumint la gestió del bar del club. El nou president 
subratlla que hi ha continuïtat de Junta i mateix sistema de tre-
ball. La seva estada a les instal·lacions li permet tenir un con-
tacte directe amb les gairebé 300 famílies del Base Olèrdola i 
atendre qualsevol suggeriment o dubte quan es plantegi.

L’ADF busca voluntaris

Fernando “Belas”, campió del món,
va participar en la inauguració

Óscar Callejas, president de La Plana Rodona, i la regidora Arantxa Torres 
van lliurar les copes

Dani de Lamo (primer per l’esquerra), pren el relleu de Carles Ibáñez( a la 
dreta de la imatge)



Festa Major de Sant Miquel d’Olèrdola - 11, 12 i 13 d’octubre
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Divendres 11 d’octubre
A les 10 de la nit,
sortida del camp de futbol El 
Bosquet
CORREFOC
Amb els Llops de Sant Miquel 
d’Olèrdola

A ¾ de 11 de la nit,
a la plaça de l’Església
CASTELL DE FOCS
Seguidament, a la Sala del Conill
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
A càrrec de Maurici Ullate Valls

Seguidament,
al local Rossend Montané
NIT DE CINEMA
Amb comèdia per a tothom!
Ho organitza: FC La Plana Rodon

Dissabte 12 d’octubre
A 2/4 de 10 del matí,
al camp de Futbol El Bosquet
INSCRIPCIÓ I INICI DEL
III CAMPIONAT DE PETANCA
Ho organitza: AA.VV La Plana 
Rodona

A 2/4 d’11 del matí,
a la plaça de l’Església
INSCRIPCIO I INICI DE LA VIII 
CURSA D’ORIENTACIÓ DE 
SANT MIQUEL

Hi col·labora: Consell Esportiu de 
l’Alt Penedès
Ho organitza: Gestora de Grup de 
Joves de Sant Miquel
Ho patrocina: RFM

Seguidament,
a la plaça de l’Església
JOCS TRADICIONALS
Hi col·laboren Els Llops de Sant 
Miquel 

En acabar els jocs,
aproximadament a ¾ de 2
del migdia
VERMUT INFANTIL

A les 5 de la tarda,
al camp de futbol El Bosquet
FUTBOL PLATJA SOLTERS
CONTRA CASATS
Ho organitza: FC La Plana 
Rodona

INSCRIPCIÓ I INICI DE
LA COMPETICIÓ DE BITLLES 
CATALANES
Ho organitza: Llops de Sant 
Miquel d’Olèrdola

INFLABLES
Per a totes les edats!
Ho organitza: Gestora de Grup de 
Joves de Sant Miquel

PASSEJADA AMB PONI
Ho patrocina: L’Escola Pony Club 
Granja

A 2/4 de 12 de la nit,
al Local Rossend Montané
BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’orquestra SETSON

Diumenge 13 d’octubre
A 2/4 d’11 del matí,
MISSA SOLEMNE
DE FESTA MAJOR

A ¼ de 12 del migdia,
a la plaça de l’Església
EXHIBICIÓ DE RÍTMICA
A càrrec del Club de Rítmica 
d’Olèrdola

A les 12 del migdia,
CERCAVILA
Amb: Colla de Gegants de Sant 
Pere Molanta, La Bolangera de 
Sant Pere Molanta, Panderetesde 
Sant Pere Molanta, Cintes de 
Moja, Colla de Gegants de Moja, 
Gegantons  de Moja,Capgrossos 
de Moja, Panderetes de Moja, els 
timbalers del Ball d’Enveja, Els 
Llops de SantMiquel d’Olèrdola, 
i El Drac de Sant Miquel 
d’Olèrdola. 

En acabar la Cercavila,
a la plaça de l’Església,
EXHIBICIÓ FOLKLORICA DE 
TOTS ELS BALLS

Seguidament,
CONCERT VERMUT
amenitzat pel grup La Portàtil FM

A 2/4 de 7 de la tarda,
al Local Rossend Montané
BINGO DE FESTA MAJOR
Amb coca i cava!

Simultàniament, al Soterrani del 
Local Rossend Montané
FINAL DE LES COMPETICIONS 
DE DARDS I PING PONG
Durant el transcurs del Bingo es 
realitzarà l’entrega dels premis de 
Dards, Ping-pong, Petanca, Bitlles 
Catalanes i el concurs de dibuix.

En acabar, a la Plaça de l’Església
TRACA FINAL DE
FESTA MAJOR

Festa del Most a Sant Pere Molanta
19 i 20 d’octubre

Dissabte 19 d’octubre
A les 11.30 hores. 
Taller de “ Cup Cakes”
per a infants. 
Cal inscripció prèvia al telèfon de 
la Societat, 627 509 507

En acabar,
piscolabis pels més petits.
Acte gratuït per a tothom.

A les 23 hores,
Espectacle musical amb el 
crooner català
FERRAN SINATRA.
Servei de bar a les taules.
Al final, coca i cava per a 
tothom. Acte gratuït.

Diumenge 20 d’octubre
A les 10 hores sortida social.
Visita al Museu de Geologia i 
del guix, de Vilobí i seguidament 
visita a les caves Mas Tinell. En 

arribar a la Societat: pica pica.

Els tiquets per la sortida els 
podeu adquirir a la Fleca Fonta-
nals i a Cal Ton al preu de:
10 euros els socis i 15 euros els 
no socis

A les 18.30  hores,
dins de la Roda de
Teatre Amateur de l’Alt Penedès,
el grup El Molí d’Els Monjos
representarà “Efecte glacial”,
de Carles Casas.
Organitza Societat Principal-Unió

Festa del Most de Moja
del 18 al 27 d’octubre

Divendres 18 octubre
A les 21:00,
al Local Nou, TapaJazz amb el 
grup Punt Volat (pop electrònic).
Preu: 5 euros

Dissabte 19 d’octubre
A les 9h,
Esmorzar Popular
al Celler Cooperatiu de Moja.
Preu: 5 euros

A les 10h,
Actuació dels balls Populars i 
Trepitjada del raïm a l’antiga al 
Celler Cooperatiu de Moja.

Tot seguit: Visites guiades. 
Tallers Infantils. Passejades amb 
carro

A les 19h,
Tast de vins, al Local Nou
Preu per persona: 5 euros (prèvia 
inscripció)

Diumenge 20 d’octubre
A les 20h, MARIDATGE a càrrec 
de Cal Feru i Queviures Mitjans
Preu: 15 euros (places limitades), 
inscripció prèvia

Dissabte 26 d’octubre
A les 22h, Sopar i ball de nit 
amb l’orquestra Quarts Trio, al 
Local Nou.
Preu del sopar i ball: 25 euros 
per persona.
Menú Infantil: 15 euros

Diumenge 27 d’octubre
A les 19h. Teatre. Grup a con-
cretar, dins de la programació 
de la Roda de grups de teatre 
amateurs de l’Alt Penedès.

Les inscripcions al tast de 
vins, al maridatge i al sopar es 
podran fer al local, el dijous 17 
i dimarts 22 d’octubre. L’horari 
serà de 20h a 21h.
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