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Suport unànime de l’Ajuntament 
a la consulta per la independència

Festes de Sant Macari marcades
per la solidaritat

El cros de Moja reapareix
amb èxit

A punt d’iniciar-se les obres del 
carrer Major de Sant Miquel
A punt d’iniciar-se les obres del 
carrer Major de Sant Miquel



L’Ajuntament d’Olèrdola aprova per unanimitat donar suport
a la consulta per la independència

En sessió ordinària celebra-
da divendres 27 de desembre, 
el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola 
aprovava per unanimitat una mo-
ció de suport a la consulta per 
la independència de Catalunya. 
La moció es traslladava al ple a 
instàncies de  l’AMI, l’Associació 
de Municipis per la Indepen-
dència, de la qual en forma part  
l’Ajuntament d’Olèrdola després 
de l’adhesió aprovada en el ple 
del passat mes de novembre.

La moció expressa la satisfacció de l’Ajuntament per 
“l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament”. 
També s’assenyala el compromís per tal que aquesta consulta 
sigui una realitat i es fa una crida a la ciutadania a que hi partici-
pi. El portaveu del govern municipal, Xavier Serramià, recordava 
que l’Ajuntament ja s’havia pronunciat a favor de la consulta i 
ara, recollint una proposta de l’AMI, es donava suport a l’acord 
assolit per la majoria de formacions polítiques.

La moció la proposava ApO-PM i CiU també va demanar 
encapçalar-la. Josep Maria Sánchez, portaveu de CiU, es mos-
trava satisfet perquè “ja tinguem pregunta” i expressava “tota 
l’esperança en què hi haurà consulta”. Per CiU, amb tot, la mo-
ció podria ser més clara en el seu suport a la consulta.

Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, ha recordat que la moció es 
traslladava al ple en els termes presentats per l’AMI i destacava 
que l’Ajuntament ja s’havia adherit a aquesta associació.

Durant la sessió es va donar compte del Decret d’Alcaldia 
de delegació de competències, que reordena el cartipàs muni-
cipal després de l’entrada al govern de Juanma Samblás. 

També es va aprovar el calendari de sessions de ple per 
2014, que estableix una convocatòria ordinària per cada trimes-
tre. CiU hi va votar a favor, mostrant-se d’acord en les dates 
proposades, però va defensar de nou que hi hagués un ple or-
dinari cada mes. Per Josep Maria Sánchez, no fer-ho així “resta 
pluralitat i representació” a l’Ajuntament.

CiU va reiterar el seu oferiment a cobrar només les assistèn-
cies a una sessió per trimestre, però des del govern es va repli-
car que també hi ha d’altres despeses derivades de la convoca-
tòria d’una sessió i es va subratllar que els plens es farien quan 
fos necessari. L’alcalde, Josep Tort, indicava que es tractava 
d’una proposta de racionalització i defensava que a Olèrdola 
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El ple també ha aprovat la declaració de Serveis Essencials
de l’Ajuntament i modificar el reglament dels Vigilants

l’oposició té a la seva disposició 
instruments que garanteixen la 
pluralitat, com les comissions in-
formatives o els espais als mitjans 
municipals de comunicació.

El ple també aprovava per 
unanimitat el nomenclàtor i la 
numeració de La Plana de Moja 
i del polígon d’actuació urbanís-
tica PAU-16 de Viladellops. En 
els cas de La Plana se seguia el 
criteri predominant a Moja, in-
corporant noms de sants del 

Penedès, i s’introduïa el mateix nom de La Plana. A Vilade-
llops, s’oficialitzaven els noms populars de carrers amb noms 
d’arbres.

Amb el vot en contra de CiU i els vots a favor d’ApO-PM, es 
va ratificar la declaració de serveis essencials i serveis priorita-
ris de l’Ajuntament, aprovada per Junta de Govern. Serramià 
exposava que l’Ajuntament podia decretar els serveis que con-
siderés essencials i s’havia optat per fixar-los en els mínims que 
per llei cal complir. La declaració era un requisit per a contractar 
de forma eventual una persona com a tècnic d’administració 
general, ocupant de forma temporal el lloc d’una treballadora 
en excedència. Per CiU, no hi havia motius d’urgència ni neces-
sitat per a prendre aquestes mesures. 

El ple també va comportar que s’aprovés per unanimitat la 
modificació puntual del Reglament del Cos de Vigilants. Se-
gons resumia Xavier Serramià, es tractava d’adaptar la norma-
tiva a la realitat, introduint canvis com una millor definició de 
les tasques del servei o bé fixant que l’organització del servei 
comptarà amb un coordinador operatiu i coordinadors de torns.

Amb l’acord dels dos grups municipals, es va aprovar 
sol·licitar el canvi de dos dies festius autoritzats d’obertura co-
mercial perquè els comerços del municipi que ho desitgin pu-
guin obrir el 29 d’agost i l’1 de setembre de 2014.

A pregunta de CiU, el nou regidor d’esports, Juanma Sam-
blás, va informar que el Bisbat i l’Ajuntament s’havien donat 
dos mesos de marge per a mirar d’arribar a un acord sobre els 
terrenys del camp de futbol de Sant Pere Molanta.

El ple finalitzava amb les intervencions de Josep Maria Sán-
chez i de Josep Tort, desitjant a tots els olerdolencs que l’any 
nou sigui millor que el 2013.

El PUOSC concedeix 130.000 euros per inversions que milloraran serveis bàsics
El Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya(PUOSC) ha 

atorgat a l’Ajuntament d’Olèrdola prop de 130.000 euros. La 
quantitat es distribueix entre tres dels cinc projectes que va 
presentar l’Ajuntament en la convocatòria d’aquests ajuts. El 
PUOSC és el programa de subvencions més important que 
concedeix la Generalitat als municipis durant el mandat i, des-
prés de patir diferents endarreriments, ha acabat planificant 
les inversions subvencionades fins el 2017. 

A Olèrdola, reben aportacions del PUSOC les obres de 
renovació de la xarxa d’aigua al carrer Wilson de Sant Pere 
Molanta, amb una subvenció de 47.412 euros dels 59.265 de 

pressupost que té l’actuació. El se-
gon dels projectes subvencionats, 
amb una xifra de 43.586, són les 
obres de subministrament d’aigua 
potable a Viladellops des del dipòsit 
de Sant Miquel, que compten amb 
un pressupost de 54.482 euros. El 
tercer dels projectes subvencionats 
pel PUOSC a Olèrdola és la reducció 
de potència instal·lada a l’enllumenat 
públic. El pressupost de la inversió 



Butlletí Informatiu Municipal · Febrer de 2014

En sessió de ple celebrada dilluns 27 de gener, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha confirmat les contribucions especials que han 
de pagar particulars i ajuntament per a completar les obres 
d’urbanització del carrer Major de Sant Miquel. Per unanimi-
tat, en el ple es desestimaven les 5 al·legacions presentades 
contra les contribucions fixades. Segons resumia el portaveu 
del govern municipal, Xavier Serramià, el contingut de les 
al·legacions eren de caràcter econòmic. Serramià recordava 
que les contribucions van ser aprovades inicialment en el ple 
de novembre passat, en base a un projecte d’urbanització fet 
el 2011 que en el seu dia no va rebre cap al·legació. 

El portaveu del grup municipal de CiU, Josep Maria Sán-
chez, recordava que el percentatge d’aportació de l’Ajuntament 
era major en aquesta obra del que és habitual i donava suport 
al criteri exposat pels serveis tècnics de l’Ajuntament a l’hora 
de fonamentar que es desestimen les al·legacions.

De manera paral·lela a l’estudi i resolució de les al·legacions, 
l’Ajuntament ha seguit el procediment per adjudicar els tre-
balls. El govern ha explicat que confien que les obres puguin 
començar abans de la Setmana Santa. 

Acabar les obres del carrer Major és una reclamació “his-
tòrica” del nucli de Sant Miquel. El pressupost base de licita-
ció, amb IVA inclòs, supera els 93 mil euros, amb un increment 
màxim del 22% per a fer la modificació contemplada per al 
carrer de la Font de l’Avellaner.

Per via d’urgència, el ple també va aprovar modificar el 
pressupost del 2014, incorporant una partida de 11.853 euros 
per a finançar la part que ha d’assumir l’Ajuntament de les 
obres de millora de la xarxa d’aigua al carrer Wilson de Sant 
Pere Molanta. L’import s’obté gràcies a una partida que no es 
va haver d’utilitzar per a la inversió del nou consultori de Sant 
Miquel.  La millora de la xarxa al carrer Wilson és una actua-
ció subvencionada pel PUOSC amb 47.412 euros i es preveu 
executar durant aquest 2014. CiU va votar en contra de la 
urgència perquè es considerava que, després de donar-se a 
conèixer la distribució del PUOSC, l’Ajuntament podia haver 
previst aquest requisit abans de convocar-se el ple. L’Equip 
de Govern va respondre que la mesura es prenia “per pre-
venció”, atès que encara s’estan rebent informacions sobre 
els procediments a complir dins del programa del PUOSC. Un 
cop aprovada la urgència de tractar el punt en el ple, el seu 
contingut va ser acordat per unanimitat.

El ple també va aprovar per unanimitat una moció de rebuig 
a la reforma de l’Administració Local. Xavier Serramià expo-
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és de 48.000 euros i la subvenció ha estat de 38.400 euros. 
Sense cap aportació han quedat dues sol·licituds presenta-
des: la reforma de la planta baixa de l’Ajuntament per a ha-
bilitar l’Oficina d’Atenció Ciutadana i el cobriment de la pista 
poliesportiva de Sant Pere Molanta.

D’altra banda, la Diputació de Barcelona assumirà la tota-
litat de la despesa de la nova rotonda que es projecta fer per 
a regular l’accés al poble de Moja. Així es podia confirmar du-
rant una reunió que mantenia l’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, 
i el regidor de serveis municipals, Joan Forns, amb el diputat 
delgat per la Cooperació Local de la Diputació de Barcelona, 

sava que la moció havia estat aprovada pel Consell Comarcal. 
S’entenia que, a més d’envair competències de la Generali-
tat, afectava l’autonomia i l’economia dels municipis. També 
es critica que el concepte econòmic fos el “valor estàndard” 
sense tenir en compte altres criteris com la dispersió dels 
nuclis de residència als que s’han de prestar serveis des de 
l’Ajuntament. En aquesta mateixa línea, Josep Maria Sánchez 
expressava el rebuig de CiU a la reforma de l’Administració 
Local perquè “perjudicava els municipis”.

L’alcalde, Josep Tort, defensava la independència dels 
municipis en la gestió dels seus propis recursos. També la-
mentava que ajuntaments que “havien fet els deures”, com és 
el cas d’Olèrdola, es veiessin igualment perjudicats. 

En el torn de precs i preguntes, el grup municipal de CiU 
va manifestar que no s’estaven complint les bases del con-
curs per la gestió de la zona d’equipaments de Daltmar. Josep 
Maria Sánchez explicava que l’Associació Cultural, adjudica-
tària de la concessió, havia llogat el bar a tercers sense que 
s’acredités que complien tots els requisits legals. El govern 
replicava que l’associació havia demanat permís per a llogar 
el bar, una opció que contemplen les bases. 

A pregunta de CiU, des del govern es va informar que calia 
regularitzar la situació dels terrenys del camp de futbol de Sant 
Pere Molanta, propietat del Bisbat. Josep Tort exposava que 
la intenció del govern era la d’adquirir els terrenys, però el dia-
ca els va manifestar que el Bisbat no volia vendre, plantejant 
altres possibilitats com un lloguer. La xifra que es va apuntar, 
de 1.000 euros mensuals, l’Ajuntament la troba desorbitada.

En el torn de precs i preguntes la regidora de Sanitat, Eva 
Ruiz, també informava que el Cat Salut havia comunicat que a 
partir d’aquest mes de febrer els consultoris de Moja i de Sant 
Miquel tindran metge fix.

El PUOSC concedeix 130.000 euros per inversions que milloraran serveis bàsics

Es rebutja la reforma de l’Administració Local i es confirmen 
les contribucions pel carrer Major

El ple també modifica el pressupost per a executar la millora de la xarxa 
d’aigua al carrer Wilson 

Joaquim Ferrer Tamayo. En la convocatòria d’ajuts de la Di-
putació “Xarxa de Governs locals”, a l’Ajuntament d’Olèrdola 
se li havien concedit 110.000 euros per a finançar l’obra, que 
compta amb un pressupost de 239.000 euros. Els 110.000 
concedits inicialment de subvenció els passarà ara a assu-
mir també la Diputació, que és qui té les competències de 
manteniment d’aquesta carretera i l’administració que ja es 
feia càrrec de la resta de l’actuació. L’import subvencionat de 
110.000 euros ara es podrà alliberar d’aquest projecte i dedi-
car-lo a finançar alguna altra inversió al municipi.

Les obres al carrer Wilson es preveuen fer aquest 2014



Benvolguts veïns,
Aquest anys que tot just acabem de començar 

ens prepara reptes difícils a tots els ciutadans de 
forma individual i a les institucions locals i nacio-
nals de forma conjunta.

Per una banda aquesta companya anomena-
da crisi que ja fa massa temps que és entre no-
saltres i que li costa dir-nos adéu i que ens afecta 
de forma directa o indirecta a tots. Per l’altra, els 
reptes com a país i la lluita pel dret a decidir i la 
voluntat de ser com a poble. Però com ajuntament 
i malgrat la crisi o els reptes de país, tenim la vo-
luntat de tirar endavant tots els projectes que pu-
guin fer més fàcil i còmode la vida a tots els veïns 
d’Olèrdola. Amb aquesta voluntat estem treballant 
des de fa anys. Així, no hem apujat els impostos 
des de fa quatre anys i hem racionalitzat la des-
pesa amb els ingressos, per tal de no endeutar 
l’Ajuntament.

Un altre repte majúscul pels ajuntaments és 
la nova Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local del govern central, que 

possiblement no és molt coneguda pel ciutadà 
però que li afectarà de forma notable en un pe-
ríode de temps curt-mig, ja que veuran retallats 
els serveis que fins ara li venia proporcionant 
l’administració local, sent aquesta l’administració 
més propera al ciutadà. Aquesta llei deixa molt to-
cada l’autonomia dels ajuntaments, posa en perill 
la seva supervivència econòmica i retalla compe-
tències, en ensenyament, serveis socials i en tots 
aquells serveis que l’administració central no con-
sidera propis d’aquesta administració. 

Si la voluntat del govern central és reduir els 
costos caldria començar per la pròpia administra-
ció de l’Estat ja que aquesta representa el 53% 
del conjunt de la despesa pública global , el 33% 
correspon a les Comunitats Autònomes, i només 
el 14% als ajuntaments.

En aquest sentit en l’últim ple de l’Ajuntament 
es va aprovar una moció per unanimitat en contra 
del projecte legislatiu.

Però volem mirar endavant i treballem per 
projectes nous i per desencallar temes endèmics 

que té el municipi com el carrer Major de Sant 
Miquel d’Olèrdola, que en els propers mesos co-
mençaran les obres d’urbanització després d’anys 
d’entrebancs i d’una herència enverinada que vam 
rebre de l’anterior govern de CIU. També estan en 
fase de redacció els projectes d’arranjament del 
c/ Ferran i la millora de la canalització d’aigua 
del c/ Wilson a ST. Pere Molanta , i de la rotonda 
d’entrada al nucli de Moja, entre d’altres.

Olerdolencs i olerdolenques, tot i els entre-
bancs, seguim treballant pels veïns, seguim treba-
llant per Olèrdola.

Benvolguts veïns i veïnes d’Olèrdola. Comencem 
un nou any, el 2014. Un any transcendental pel 
futur del nostre país, ple d’incerteses però també 
d’il·lusions, un any si més no apassionant. En clau 
municipal, volem fer referència a un tema que ja 
hem comentat moltes vegades, degut bàsicament 
a que ja té més de 10 anys d’història, però no per 
això no hem de seguir fent incís. Es tracta de la 
reordenació dels espais de la Rectoria i camp de 
futbol de Sant Pere Molanta. Si fem una mica de 
resum històric, a principis del 2003, quan encara 
estàvem al govern municipal, vam iniciar conver-
ses amb el Bisbat de Barcelona per tal de poder 
adquirir els terrenys del camp de futbol i vinyes 
del costat, propietat del Bisbat, per tal de reor-
denar els espais, ampliar l’aparcament i millorar 
els accessos. Durant el procés de negociació, el 
juny d’aquell any va canviar el govern olerdolenc 
i a dia d’avui aquest tema encara està per resol-
dre. Estant a l’oposició durant aquests darrers 10 
anys, hem mantingut diverses converses amb el 
Bisbat per saber de primera mà com anaven evo-

lucionant les negociacions. Des del bisbat sem-
pre ens han transmès que l’equip de govern mai 
ha tingut voluntat de comprar aquests terrenys ja 
que les ofertes que els feien eren ridícules, volien 
comprar a preu de terrenys rústics uns terrenys 
destinats a equipaments. Els anys han anat co-
rrent i justament l’any passat va finalitzar  la ces-
sió de 25 anys per l’ús del camp de futbol que 
van acordar en el seu dia el Bisbat i l’Ajuntament 
d’Olèrdola i per tant calia una solució definitiva. 
Ens assabentem en el darrer ple de l’any passat 
que el Bisbat/Parròquia demana a l’Ajuntament 
que a partir del gener pagui un lloguer mensual 
que, sembla ser, és d’una quantitat molt elevada 
només per l’ús del camp de futbol, mentre s’obre 
un nou procés de negociació. Resumint, després 
de poder adquirir uns terrenys (camp de futbol i 
vinyes) del voltant de 18.000 m2. per un preu per-
fectament assequible, tenint en compte la possibi-
litat de permutar-ho per parcel·les municipals que 
romanen a Sant Pere sense treure’n cap profit, ara 
resulta que s’haurà de pagar un lloguer i sinó.... 

tanquem el camp de futbol i a jugar tots a Moja, 
destí pronosticat als clubs del  municipi que no  
utilitzen les instal·lacions del seu poble per dife-
rents qüestions que ja anirem comentant més en-
davant. Potser és la manera d’optimitzar/centralit-
zar recursos? Creiem que no, es tracta novament 
d’una gestió nefasta, per dir-ho d’alguna forma, 
de l’equip de govern municipal. Algú pot entendre 
que un Ajuntament hagi de pagar un lloguer per 
l’ús d’unes instal·lacions municipals en les que ha 
invertit un munt de diners en els darrers anys? I 
és que ja ho diu el refrany: ‘On no n’hi ha no en 
pot rajar’. Potser convindria que l’alcalde i els seus 
col·laboradors es dediquessin més a fer bé la seva 
feina i no perdre el temps en parlar d’accions judi-
cials contra l’oposició  i que només serveixen com 
a cortina de fum per tapar les seves mancances. 
Per acabar,volem comunicar que properament 
editarem nous fulls informatius de CiU que farem 
arribar a tots els veïns del municipi on parlarem 
amb transparència de tots els temes d’actualitat 
del nostre municipi.               
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EcoRacó
Consells per a una compra més econòmica i baixa en residus
Una part dels residus que generem cada dia es pot prevenir. Com? Simplement, 
canviant alguns hàbits de consum: 

1. Envasos grans o familiars
La majoria dels productes que comprem – aigua, sucs, productes d’higiene... – es 
presenten en envasos d’un sol ús de plàstic, vidre, cartró... És més recomanable, 
doncs: comprar productes en envasos grans o familiars (sabons, xampús, gels, 
sucs), perquè la quantitat de residu per quantitat de producte és inferior. 
Exemple pràctic: Consumir envasos grans de sucs enlloc de petits pot comportar 
un estalvi de fins a 6 kg de residus per llar a l’any, i uns 100 euros anuals. O en-
vasos grans de xampú, fins a 650 grams anuals de residus per llar, i uns 90 euros 
anuals. 

2. Productes reutilitzables
Optar per productes reutilitzables o retornables duu a una reducció dràstica del 
volum de residus, a més d’un estalvi econòmic considerable. És més recomanable: 
fer servir, la versió reutilitzable o recarregable de determinats productes: bosses de 
compra, piles, bolquers, copes menstruals, bolígrafs o tòners..., allargar la vida útil 
de tots els béns que consumim: reparar enlloc de llençar i afavorir els mercats de 
segona mà i d’intercanvi : roba, mobles, llibres, entre d’altres. 
Exemple pràctic: Optar per bolquers reutilitzables pot implicar una reducció de 
residus de més de 1.000 kg per família a l’any, i fins a 1.000 euros anuals d’estalvi.

3. Aliments frescos sense envasar
La venda d’alimentació fresca –carn, peix, embotits, hortalisses, fruita...– cada cop 
genera més residus ja que en molts supermercats i grans superfícies es venen 
envasats en safates i no es dóna l’opció de comprar generant el mínim residu 
possible. És més recomanable: triar els punts de venda que ofereixen la venda a 
granel, comprar la fruita i hortalisses a granel portant el cistell o la bossa des de 

casa, reduir el consum d’aliments frescos envasats en safates o embolcalls d’un 
sol ús i consumir aigua de l’aixeta, aplicant-hi un sistema de filtrat –de gerra o 
d’aixeta– si cal.
Exemple pràctic: La diferència entre comprar els aliments envasats en safates i 
comprar-los a granel pot reduir els residus anuals d’una llar en 43 kg, i representar 
un estalvi d’uns 144 euros anuals i beure aigua de l’aixeta –amb filtre de gerra o 
d’aixeta– enlloc d’envasada, permet estalviar uns 442 euros anuals i reduir la càrre-
ga de residus en uns 26 kg.

4. Productes reciclats i/o reciclables 
Molts fabricants ofereixen els seus productes en envasos o materials reciclats o 
reciclables. És més recomanable, doncs: comprar productes en envasos que siguin 
fàcils de reciclar: com el vidre o el cartró, comprar productes fabricats amb peces 
reciclables, separar els residus de manera selectiva: vidre, paper i cartró, envasos, 
matèria orgànica, portar a la deixalleria els altres residus que no es poden llençar 
als contenidors de recollida selectiva. 
Exemple pràctic: Consumir productes reciclats, com el paper higiènic o alguns 
consumibles d’oficina, pot comportar un estalvi econòmic de fins el 10% respecte 
els seus equivalents verges, i un estalvi evident de recursos naturals.

El Programa de Gestió de Residus Municipals de Catalunya proposa, per a finals 
de 2014, un objectiu de reducció de la generació de residus per persona del 10%. 
D’aquesta manera, es passaria dels 1,64 kg/hab de l’any 2008, als 1,48 kg/hab i 
dia al 2014. Per aconseguir aquest repte, és fonamental que tots els ciutadans ens 
hi impliquem. Uns pocs grams diaris de reducció de residus per persona acaben 
convertint-se en milers de tones anuals, quan l’esforç és compartit. 

Font: http://www20.gencat.cat/docs/arc/Home/LAgencia/Publicacions/Centre%20catala%20
del%20reciclatge%20%28CCR%29/quadriptic_habits_web.pdf
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Olèrdola implicada en la 
Campanya de l’Ampolla
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Olèrdola s’ha mobilitzat per La Marató de TV3 un any més. 
En els actes públics convocats al municipi a benefici d’aquesta 
causa solidària s’han recaptat 9.077 euros, una xifra que supe-
ra en gairebé 2.000 euros els registres obtinguts l’any passat.

L’activitat que ha significat una major aportació ha estat la 
3a edició de la Cursa d’Orientació “Vallmoranta”, celebrada a 
Sant Pere Molanta el dissabte 23 de novembre. L’èxit de con-
vocatòria, amb 350 participants, i l’excel·lent treball organitza-
tiu del Grup de Joves de Sant Pere Molanta va comportar que 
s’assolís la xifra rècord de 4.373 euros. 

El Casal d’Avis de Moja, el 17 de novembre, va celebrar 
el seu dinar solidari a benefici de La Marató. Les aportacions 
van sumar 1.700 euros. Un altre Casal d’Avis d’Olèrdola, el de 
Sant Pere Molanta, aprofitava la festa del seu 8è aniversari i 
divendres 15 de novembre recaptava 300 euros per La Marató.

Durant el cap de setmana de La Marató també van ser 
quantioses les aportacions provinents d’actes públics cele-
brats a Olèrdola. Gràcies a la matinal solidària organitzada per 
l’AMPA de l’escola Circell de Moja, es podia fer un ingrés de 
870 euros. A Sant Miquel, el grup l’Arrel recaptava 60 euros 
durant la funció de teatre programada dins de la Roda de l’Alt 

Penedès, amb “L’hivern plora gebre damunt el gerani”, del 
grup Llavor d’Art.

Diumenge a la tarda, en l’estrena de l’obra “Revisió Anual” 
del grup local El Folre de Sant Pere Molanta, es recaptaven 657 
euros. El mateix diumenge a la tarda, al Local Nou de Moja, els 
clubs de Rítmica i d’Aeròbic d’Olèrdola oferien una exhibició. 
Amb l’organització compartida amb el Grup de Joves de Moja, 
assolien reunir més de 500 persones i recaptar 1.117 euros.

Repetint els re-
gistres assolits els 
darrers anys, el 
Grup de Joves de 
Sant Pere Molanta 
recollia dissabte 11 
de gener prop de 
2.000 ampolles de 
cava buides a bene-
fici de la Campanya 
de l’Ampolla. A Sant 
Miquel, exmembres 

Finalitzen les obres de
consolidació de la muralla 
Les obres de consolidació de la muralla romana d’Olèrdola 

ja han finalitzat. El gruix dels treballs s’han executat durant els 
mesos de novembre i desembre, permetent la millora de la se-
guretat i aturar el procés de degradació en aquells trams que 
presentaven un estat més problemàtic de conservació.

L’actuació és la primera fase d’un projecte  més ambiciós 

del Grup de Joves obtenien prop d’un miler d’unitats, quanti-
tat també similar a la de l’any anterior. A Moja no hi ha recollida 
porta per porta, però sí que es fa una crida perquè es portin 
les ampolles a la parròquia.

La recollida solidària d’ampolles de cava buides arribava 
a la seva 31a edició i destinarà el seus ingressos al projecte 
“Millora d’accés a l’aigua potable a Togo” que beneficiarà a 18 
poblacions rurals de la regió de Kara, a la República de Togo, 
a l’Àfrica Occidental. 

Els actes convocats per La Marató recapten
més de 9.000 euros

Tallers solidaris organitzats per l’AMPA de l’escola Circell

redactat el 2010. Era 
necessària per con-
servar la muralla, 
aturar el seu dete-
riorament i garantir 
la seguretat dels vi-
sitants. La interven-
ció més visible és la 
recuperació d’una de 
les torres de l’entrada, 
així com l’ampliació 
de l’espai visitable 
d’edificacions medie-
vals.

Visita a Barcelona per conèixer espais relacionats
amb els fets de 1714

La regidoria de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola organitza una 
visita a Barcelona per visitar escenaris de la ciutat vinculats als fets de 
1.714.

La sortida s’ha programat per diumenge 2 de març, té un preu de 
només 9 euros, i les inscripcions resten obertes fins el 21 de febrer.

La reserva de places s’haurà de formalitzar a  través del correu: 
mulinaripm@gmail.com.



Es presenta el servei 
d’equinoteràpia
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Es recupera el cros de Moja
Després d’una 

vintena d’anys sen-
se fer-se, diumen-
ge 12 de gener es 
recuperava el cros 
escolar de Moja. 
L’experiència ha 
estat del tot sa-
tisfactòria i s’han 
complert les expec-
tatives que s’havien 
fixat els promotors 
del cros, tant pel 

El servei l’ofereix l’Escola Pony Club Granja

que fa a participació com a organització. Les proves de les di-
ferents categories, des dels infantils i fins a les baldufes, es van 
anar succeint a partir de les 11 del matí i fins a dos quarts d’una 
en circuits de diferents distàncies, habilitats a La Muntanyeta. 
Fins a 200 infants van acabar participant. Abans, havia tingut 
lloc la primera edició de la prova Open, oberta a totes les edats. 
La cursa la guanyava amb gran autoritat Ibrahim Chakir, del 
Club Atletisme Vilafranca; en l’apartat femení s’imposava Regi-
na Carné, de Correm per la Terra.

Per a fer possible la recuperació del cros, han sumat esfor-
ços l’Ajuntament d’Olèrdola, l’escola Circell de Moja i la seva 
AMPA, el Consell Esportiu de l’Alt Penedès i el Club BTT “El 
Bressol” de Moja. El bon temps va acabar de facilitar que la 
jornada resultés tot un èxit de promoció de l’atletisme entre els 
infants, gaudint de la natura. Després de la positiva experièn-
cia, tot apunta que el cros formarà part durant el curs que ve 
del circuit JESPE.

Els clicks s’han instal·lat a Olèrdola
Els clicks de Playmobil són ninotets universals i tenen una 

àmplia parròquia a casa nostra. Bona mostra d’això va ser l’èxit 
de convocatòria de l’activitat que es proposava diumenge 26 
de gener al matí, a la seu d’Olèrdola del Museu d’Arqueologia. 
Es demanava que es portessin clicks de Playmobil, amb els 
seus complements, per a elaborar un diorama ambientat en 
l’època medieval. A la crida hi van respondre una cinquante-
na de persones que van fer possible l’elaboració d’un complet 
diorama. L’activitat s’inscrivia dins de l’exposició “Playstories. 
Juga i aprèn amb els clicks”, que s’ha pogut veure fins l’1 de 
febrer al castell d’Olèrdola.

La satisfacció era la nota predominant entre les famílies 
que dissabte 21 de desembre participaven en una jornada de 
portes obertes, convocada a l’Escola Pony Club Granja de 
La Serreta, per a presentar el nou servei d’equinoteràpia que 
ofereix aquesta hípica del nostre municipi. El propòsit era el 
de donar a conèixer aquest nou servei, basat en els beneficis 
terapèutics que pot reportar el contacte amb els cavalls, espe-
cialment en persones amb discapacitats psíquiques o físiques. 

Per a seguir promocionant el servei, des de l’Escola Pony 
Club Granja es preveuen seguir convocant jornades de portes 
obertes gratuïtes cada trimestre.Per a més informació, les per-
sones interessades poden trucar al telèfon 696 62 60 50 o bé 
consultar la web www.lescola.com

En l’activitat hi van participar una cinquantena de persones

Els Reis Mags d’Orient no falten
a la seva cita

Els Reis Mags d’Orient no van descuidar-se de la seva cita 
anual i van tenir una activa presència a Olèrdola el diumenge 
5 de gener. Abans de repartir els regals pel municipi, van pro-
tagonitzar cavalcades a Moja, Can Trabal, Sant Miquel, Sant 
Pere Molanta i Can Torres, amb festa també a Daltmar.

Per a fer-ho possible van comptar amb la implicació de 
l’Associació Cavalcada de Reis d’Olèrdola, el grup de Joves 
de Moja i l’Associació Cultural de Daltmar.
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La solidaritat marca de nou les Festes de Sant Macari de Moja
Malgrat el con-

dicionant que ha 
suposat el temps, 
des de la Comissió 
de Festes de Moja 
s’ha fet una valoració 
satisfactòria de les 
Festes de Sant Ma-
cari, celebrades del 
17 al 19 de gener. La 
col·laboració rebuda 
per part d’entitats 
i veïns, així com el 
desenvolupament de 
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Satisfactòria estrena de “Revisió 
Anual” a Sant Pere Molanta

Els tallers de “jumping clay” que ha organitzat l’Ajuntament 
d’Olèrdola han superat les expectatives inicials d’inscripcions. 
Sumant les tres cites convocades, entre dilluns 30 i dimarts 
31 de desembre han estat més de 120 els infants que han 
estat apuntats per a participar en aquests tallers gratuïts de 
manualitats. Aquests tallers nadalencs han estat convocats a 
iniciativa de les regidories de joventut i cultura de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, amb l’ànim d’oferir als infants una activitat durant 
les vacances d’hivern.

Sant Pere Mo-
lanta va respondre 
com en les millors 
ocasions i diumenge 
15 de desembre a la 
tarda el Casal Mo-
lantenc es va omplir 
per a seguir l’estrena 
de l’obra “Revisió 
Anual”, a càrrec del 
grup El Folre. El grup 
de casa mostrava 
davant el seu pú-
blic la feina feta per 

per l’actuació dels balls a l’interior del Local Nou. L’escenari 
d’aquest equipament també acollia, divendres a la nit, un im-
pactant i elaborat taller d’iniciació a la cocteleria i als gintònics, 
de la mà de Cal Feru i Queviures Mitjans. Els Diables van oferir 
un espectacular Correfoc, amb la participació del Drac i els 
Diables petits i la presència d’“Els Cabrons” de Vilanova del 
Camí com a colla convidada. Diumenge, el darrer dels actes de 
les festes va ser el concert de Sant Macari, amb l’Escola Mu-
nicipal de Música de Vilafranca. Des de la comissió s’anuncia 
que se seguirà apostant durant les Festes d’Hivern per oferir 
un concert solidari amb formacions amateurs de casa nostra.

Els balls van actuar al Local

Més de 120 infants en els tallers 
de “jumping clay” 

Moment de la sessió al Centre Cívic Gatzara

a donar vida a aquest text de Montserrat Cornet, després de 
començar a assajar el muntatge el mes de juny. En clau de 
comèdia, l’obra planteja la relació que van teixint en la consulta 
d’una metgessa tres dones de diferents característiques i con-
dicions. Un públic predisposat va connectar amb la proposta i 
les rialles van acompanyar la representació en forces passat-
ges de l’obra.

L’obra és dirigida per Marta Massana mentre que Càndida 
Jinémez, Assun Raventós, Neus Alabreda i Clara Albina Gual 
són les actrius. Dins de la Roda de Teatre de l’Alt Penedès, 
l’obra també s’ha pogut veure a La Ràpita, el 21 de desembre, 
i a Gelida el 26 de gener. Per diumenge 23 de febrer, tenen pro-
gramada una nova funció, en aquest cas a les Gunyoles. Dins la 
Roda, l’Arrel de Sant Miquel ja ha actuat a Santa Fe i El Pla del 
Penedès amb “Una altra Fedra, si us plau”, de Salvador Espriu.

El públic va agrair l’esforç de les actrius

les activitats, han estat dues de les característiques que més 
han destacat d’aquestes festes els seus organitzadors.

El caràcter solidari ha tornat a estar present en les festes. 
En diferents moments de la programació es van poder reco-
llir aportacions econòmiques a benefici d’AMPERT, entitat que 
dóna suport a la comarca a malalts de càncer. Els diners re-
captats han estat 600 euros. La presència intermitent de pluja 
diumenge al matí va comportar que la cercavila es substituís 

Taller de cocteleria amb Cal Feru i Cal Mitjans

Dia de l’Amor a Can Trabal
Dissabte 15 de febrer
A les 21:00h, al Local Social
Cada veí es portarà el seu sopar i introduirà un 
missatge d’amor en una caixa. Hi haurà ball i en 
acabar es llegiran els missatges

Carnaval a Can Trabal
Dissabte 1 de març
A les 17:30h, al Local Social, amb música i con-
curs de disfresses

L’Àrea de Cultura també fa una crida per a donar 
joguines, llibres i material escolar per al Local Social
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Prop de 600 persones en l’acte de presentació del Base Olèrdola

L’acte oficial de presentació dels equips del Base Olèrdo-
la de futbol reunia  diumenge 8 de desembre a prop de 600 
persones. Per quart any consecutiu, aprofitant l’aturada de les 
competicions, des de la Junta del Base Olèrdola es convoca-
va al camp d’Els Pins de Moja un esmorzar a base de botifarra 
i es procedia a fer la fotografia de cadascun dels 19 equips 
de l’entitat. La jornada culminava amb la imatge final conjun-
ta amb tots els jugadors, delegats i tècnics de les diferents 
categories. La  novetat en aquesta ocasió és que es feia una 
crida als assistents a portar aliments bàsics per a destinar-los 
a famílies necessitades del municipi. 

Nico Melamed guanya
el Torneig Internacional d’Arona 

Un veí de Can Trabal de 12 anys d’edat, Nico Mela-
med, es va proclamar campió del Torneig Internacional 
d’Arona de futbol 7 com a jugador de l’Espanyol. Aquest 
torneig reuneix els millors equips d’Europa en categoria 
infantil de primer any i s’ha convertit en una cita esportiva 
clàssica de les festes de Nadal. El campionat és retrans-
mès pel canal Cuatro i gaudeix d’un ampli seguiment els 
dies de la seva celebració, del 27 al 29 de desembre.

En la final, l’Espanyol es va imposar al Real Madrid 
per 3-2. Nico és un davanter golejador i en aquest darrer 
partit va marcar el tercer gol del seu equip, que resultaria 
decisiu. El passat mes de maig, formant part de la selec-
ció catalana, es va proclamar campió d’Espanya de se-
leccions autonòmiques en categoria aleví. 

Nico Melamed és veí de Can Trabal

XIII Rua de Carnaval de Moja 

DISSABTE 8 DE MARÇ 
Concentració: a les 19,30 h a la Rambla Catalunya 
Sortida: a les 20 h a la Rambla Catalunya 
Recorregut:
Rambla Catalunya, c/ del Sindicat, c/ Carrerada, c/ San-
ta Maria, c/ Penyafel, c/ Rafael de Casanovas.
Organitza: Grup de Carnaval de Moja

Rua de Carnaval de Sant Pere Molanta

DIUMENGE 9 DE MARÇ 
Sortida: a les 12:00h des de Vila Maimona.
Recorregut:
carrers Sant Pere, Font-tallada, Wilson, Sant Roc, Font 
del Cuscó i Vila Maimona.
Concurs amb premis per a la millor comparsa i carrossa, 
amb el patrocini de Fleca Fontanals.
Entre comparses i carrosses, es preveuen 12 grups par-
ticipants.
Organitza: Associació Grup de Carnaval de Sant Pere 
Molanta.

Rues de Carnaval a Olèrdola
8 i 9 de març de 2014

Les inscripcions a la prova ja es poden fer, a través 
del web: www.bttelbressol.com


