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Han començat les obres
d’urbanització de la Plana de Moja

Adhesió al recurs contra la
reforma de l’Administració Local

Olèrdola es diverteix per Carnaval

Montserrat Carulla i
Carme Forcadell omplen
el Local Nou de Moja

L’Ajuntament d’Olèrdola s’adhereix al recurs contra
la reforma de l’Administració Local
El ple també aprova un conveni per completar les obres d’urbanització
del sector del carrer Major de Sant Miquel
Per unanimitat, el ple de
l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat adherir-se al recurs que el
món municipal tramita davant el
Tribunal Constitucional per rebutjar la reforma de l’Administració
Local. En la sessió extraordinària
del 3 de març, els dos grups municipals, ApO-PM i CiU, coincidien en assenyalar que aquesta
llei aprovada per l’Estat és un
atac als municipis.
Xavier Serramià, portaveu
del govern municipal, resumia que la llei “lesiona greument
l’autonomia local, rebaixa competències, treu capacitat de
donar serveis als ajuntaments i va en contra de l’Estatut
d’Autonomia”. L’alcalde, Josep Tort, explicava que Olèrdola
s’afegia al recurs per defensar la independència dels ajuntaments a l’hora de decidir a què es dediquen els recursos aportats pels seus ciutadans.
Josep Maria Sánchez, portaveu del grup municipal de CiU,
subratllava que la llei limita les actuacions dels ens locals i
els podria convertir en simples delegacions d’administracions
superiors.
Formalment, l’acord suposa cedir poders a un procurador
perquè representi els ajuntaments en la tramitació d’aquest
recurs.
Durant la sessió també es va donar compte de l’informe
trimestral de tresoreria , en compliment de les mesures de llui-

ta contra la morositat. Una de les
dades rellevants és que de promig l’Ajuntament paga les factures abans dels 17 dies.
Un altre punt de l’ordre del
dia va comportar l’aprovació
per unanimitat de la Comissió
de Delimitació d’Olèrdola motivada pel procés de revisió del
POUM que s’inicia al municipi veí
d’Olivella. Tot i destacar el caràcter tècnic de l’acord, des de CiU
es va valorar de manera positiva
que s’inclogués a representants del seu grup a la Comissió i
s’expressava que també els agradaria participar en altres processos, com les meses de contractació o concursos.
El ple també va aprovar per unanimitat completar
l’expedient aprovat d’imposició de contribucions per finançar
la urbanització del carrer Major de Sant Miquel. No es varia
el contingut de l’acord inicial i s’introdueix informació més
detallada de noms, percentatges de propietat i quantitats a
satisfer. El ple també va aprovar un conveni que comporta la
cessió a l’Ajuntament de porcions de finques d’una particular
situades en els carrers Moreneta i Avellaner, a canvi de que
l’Ajuntament assumeixi la part corresponent de contribucions
per les obres del carrer Major. L’alcalde, Josep Tort, precisava
que la cessió d’aquestes porcions de terrenys permetria arrodonir l’arranjament del sector del carrer Major.

Es busquen les revistes
escolars fetes a Olèrdola
durant la República

Jornada de portes obertes
a les escoles bressol
municipals d’Olèrdola

Dissabte 26 d’abril, de 10:00 a 13:00 h.
El període de preinscripció serà
del 5 al 16 de maig de 2014
Vine i coneix les instal·lacions, l’equip
educatiu i el projecte pedagògic

Convocatòria per formar part
dels Diables Petits de Moja

Els anys 1935 i 1936 els alumnes de les escoles de Plana
Rodona i Sant Pere Molanta, guiats pels respectius mestres
Ramon Costa i Jou i Josep Santaulària, elaboraven unes revistes escolars amb les seves redaccions i els seus dibuixos.
No només n’eren els autors, sinó que també les imprimien a
classe.
Aquestes revistes es deien “Endavant”, “L’Espiga” i “Llum”.
Ens agradaria molt saber si algú de vosaltres en conserva algun exemplar. Si ens podeu dir-nos alguna cosa d’aquestes
revistes, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament. Gràcies.

10 places disponibles
per a nens i nenes a partir de 6 anys
Inscripcions: dijous 24 d’abril a les 21:30h
al Centre Cívic La Xarxa
diablespetitsdemoja@hotmail.com
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S’inicien les obres d’urbanització de la Plana de Moja

Amb la urbanització Moja també resoldrà deficiències en el clavegueram

Els treballs d’urbanització del sector de la Plana de Moja
s’iniciaven dilluns 3 de març. Les obres tenen una durada
prevista de 15 mesos i suposaran urbanitzar 35.000 metres
quadrats situats entre les façanes de l’escola i del Celler Cooperatiu.
El tret de sortida dels treballs culmina una llarga tramitació,
que arrenca el desembre del 2011 amb l’aprovació definitiva
del Pla Parcial. La superfície màxima de sòl residencial prevista al sector és de 17.500 metres quadrats, que poden encabir
fins a 121 habitatges. Descomptant els 47 habitatges de protecció oficial que s’han planificat, el ritme de construcció de la

resta de cases dependrà de la iniciativa privada.
Les obres també permetran millorar el funcionament de la
xarxa de clavegueram de Moja i minimitzar els puntuals problemes que s’hi detecten quan plou molt. Això serà possible
perquè en el projecte es preveu la construcció d’un sobreeixidor al carrer Francesc Macià que canalitzarà les aigües pluvials cap a la riera de Santa Margarida i els Monjos. Des de
l’Ajuntament s’ha vetllat també perquè la planificació del calendari d’obres no impliqués molèsties en les hores d’entrada
i sortida de l’escola, preveient que el gruix dels treballs a la
zona d’aparcament es facin durant l’estiu.

Presentats a l’Ajuntament els
resultats de la vinya experimental

Millora al camí de Can Ferran
Durant el 24 i 25 de febrer, una empresa contractada per
l’Ajuntament d’Olèrdola ha ampliat el dos vorals del camí del
barri de Can Ferran. Es tracta d’una via important pels veïns
atès que connecta el poble de Sant Pere Molanta amb la rotonda d’accés a la n340 que es troba ubicada davant del polígon industrial. La intervenció ha suposat guanyar 30 centímetres més d’amplada en els dos sentits, compactant el ferm tal
i com es va fer al camí municipal Rossend Montané.

En un acte celebrat el 13
de març, membres del Grup
d’Explotacions
Vinícoles
del Penedès presentaven
a l’Ajuntament d’Olèrdola
una mostra del vi obtingut
amb raïm de la vinya experimental de la Muntanyeta. El
grup el formen viticultors de
la comarca que gestionen
una vinya experimental a Olèrdola en 9.000 metres quadrats
cedits per l’Ajuntament. El propòsit és que els viticultors puguin realitzar els seus treballs per a millorar el conreu de la
vinya. El president del Grup, Jaume Pons, recordava que des
de fa dos anys elaboren vi, en la varietat de souvingon blanc.
L’any passat van fer un vi dolç i un de sec. Enguany hi han
incorporat també la novetat de començar a elaborar cava.
El Grup d’Explotacions Vinícoles depèn del Departament
d’Agricultura i com a novetat, s’ha proposat difondre la seva
feina entre les escoles d’Olèrdola i en diferents períodes de
l’any per a donar a conèixer tot el procés d’aquest conreu
característic del Penedès. Pons, en nom del grup, agraïa la
predisposició de l’Ajuntament d’Olèrdola perquè la cessió de
la vinya permet que es facin uns treballs experimentals que
serien impossibles de fer en vinyes particulars.
L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, es mostrava satisfet que
el municipi aculli el treball que aquests viticultors fan de forma
voluntària a la vinya experimental, destacant que els seus resultats acaben reportant coneixements que són beneficiosos
pel conjunt de la pagesia. Per l’alcalde, l’activitat de conrear
la vinya amb aquestes finalitats i sense ànim de lucre, respon
a la perfecció als objectius fixats en el pla d’usos de la finca
municipal de la Muntanyeta.

Les obres han millorat la seguretat

3

Benvolguts oledolencs i olerdolenques,
Com haureu pogut llegir o escoltar per la ràdio
aquest any l’ajuntament d’Olèrdola destinarà bona
part del romanent de tresoreria a finançar serveis
bàsics i inversions diverses en tot el municipi. Es
pot pensar que l’equip de govern ara comença a fer
aquestes inversions per la proximitat de les eleccions
(un any i escaig) però res més lluny de la realitat.
Aquestes inversions es poden fer ara per tres raons:
-En primer lloc les lleis dels pressupostos del
govern de Madrid ens obligaven a invertir la tresoreria dels ajuntament d’una forma molt acotada, sense
deixar marge per aquelles coses que són més necessàries per als veïns. Aquesta normativa ara és un mica
més laxa i permet invertir en més sectors.
-D’altra banda els plans d’inversió de legislatura
que atorguen altres administracions no s’han concretat fins fa ben poc, alguns, fins i tot, encara pendents
de resoldre al·legacions i peticions dels propis ajuntaments.
-Tot això, però, seria insuficient per poder fer les
inversions que Olèrdola necessita si des de l’equip de
govern no s’hagués fet una excel·lent gestió econòmica que ens ha permès tenir una bona tresoreria per
invertir en la nostra gent.

Aquest tipus de gestió permetrà a l’ajuntament
executar algunes de les obres que finançarà per endavant, pendents de rebre les aportacions dels programes Xarxa de la Diputació i PUOSC de la Generalitat i d’altres. Però la nostra manera fer, model que
segueixen altres municipis, també ens permet pagar
les factures dels nostres proveïdors a una mitja de
disset dies i continuar pagant les subvencions a totes
les entitats.
Entitats que són l’autèntic teixit social d’Olèrdola,
ja siguin culturals, esportives o educatives, totes amb
un gran dinamisme en l’organització d’actes i mobilització de gent. Una mostra d’això és la gran quantitat
de premis i reconeixements que reben constantment
i pels quals les volem felicitar. Si consulteu la web de
l’ajuntament veureu les moltes i bones notícies que
generen les entitats del municipi.
Des de l’equip de govern i de tota la gent
d’Alternativa per Olèrdola, volem agrair molt sincerament l’esforç i les ganes que posen els veïns que
s’involucren d’una forma desinteressada i totalment
altruista per fer funcionar aquestes entitats. Però
també volem agrair a tots aquells que participen
d’aquests actes, ja que, sense ells no tindria sentit
organitzar-los.

Per això des de l’Ajuntament creiem, i així ho fem,
que cal estar al costat de la gent i continuar donat
suport econòmic i logístic a totes les entitats que omplen de vida Olèrdola.

Benvolguts veïns i veïnes d’Olèrdola. Com bé sabeu aquest any pot ser recordat per ser decisiu pel futur del nostre país, de les nostres vides i de les generacions futures, i aquesta decisió estarà en les nostres
mans, mitjançant el referèndum del dia 9 de novembre de 2014, per arribar en aquest punt s´ha recorregut una llarga travessia, encara que no ho recordem,
ha estat possible, gràcies al lideratge del President
Mas, i l´empenta de tantes persones anònimes, però
en especial la voluntat del poble que s´ha manifestat
lliure i espontàniament volent decidir quin ha de ser el
nostre futur, i que ningú pugui decidir per nosaltres.
Abans d´arribar el moment de la votació pel dret
a decidir, tenim unes eleccions europees que poden
servir ja de termòmetre de la nostra voluntat a decidir
com a poble, per això es molt important participar i
donar suport als representants dels partits que defensen i tracten de fer possible que la fita d´un estat propi
sigui alguna cosa més que un somni, i que es pugui
fer realitat, així doncs us animem a ser protagonistes
en aquestes dues fites com són les eleccions europees i el referèndum històric del dia 9 de novembre
de 2014.
Tanmateix, en clau local també és important la
vostra participació i decidir quin model de munici-

pi volem. Des de CIU-Olèrdola, sempre hem volgut
que totes les forces polítiques participin de l’acció de
govern, per poder ser més plurals, participatius i representatius, ja hem manifestat moltes vegades que
no compartim la manera d´actuar de l´equip de govern que treballa d’esquenes a l’oposició, i per tant
d´esquenes a molts veïns i veïnes del municipi que
van triar una altra opció política, i no per això han de
veure els seus representants apartats o perjudicats
per l´opció de govern.
Segurament en aquest últim any abans de les
eleccions municipals, es produiran inversions per
part de l´equip de govern per treure un clar i evident
redit electoral, que els hi permeti continuar administrant el poder municipal d’una manera poc equitativa
i representativa, que d´altra banda segur que no és
positiu pels interessos dels veïns i veïnes del municipi d´Olèrdola, ja que no cal recordar que quan es
porta massa temps en el poder o en la política es van
creant uns hàbits poc recomanables, que en moltes
ocasions fan oblidar quines són les veritables necessitats municipals.
Arribats en aquest punt, hauríem de fer una
reflexió de la participació del nostres polítics en
l’administració local i si realment la voluntat dels ma-

teixos es servir al municipi, o tractar de treure un redit
personal, econòmic i/o social. És evident que molts
veïns i veïnes del municipi tenen la capacitat i coneixement idoni per participar en el projecte municipal,
però moltes vegades per falta de temps o per evitar
conflictes, s´allunyen o estan en segona línea, però
això provoca que al final al davant o al darrera sempre
ens trobem les mateixes cares, i això comporta el que
nosaltres no volem i que patim els olerdolencs i olerdolenques: la divisió i el distanciament entre veïns,
comportant menys renovació i ganes de treballar plegats pel projecte municipal d´Olèrdola que continuarà
com fins ara, dividit.
Ara
podeu
entendre
el
missatge
de
l´encapçalament, hem d´anar plegats pel dret a decidir, i el nostre President Mas ha de defensar i representar a tots els catalans i catalanes, i que no es preocupi que estarem darrera, al costat o davant, on ell
vulgui donant-li tot el suport que es mereix i que s´ha
guanyat. Doncs aquesta mateixa unió, representació,
pluralitat, lleialtat i compromís és la que voldríem pels
nostres representants i grups politics municipals, per
assolir tots aquells projectes que millorin la convivència i la comunió entre olerdolencs i olerdolenques per
assolir el repte d´una Olèrdola millor.

EcoRacó
Recollida de la fracció orgànica amb bossa compostable
El juny de 2006 es va implantar als tres nuclis urbans (Moja, Sant Miquel d’Olèrdola
i Sant Pere Molanta) la recollida de la fracció orgànica a través del sistema porta
a porta.

- Queviures Silvia
A Sant Miquel d’Olèrdola:
- Restaurant La Casa del Conill

Des de bon començament, l’Ajuntament d’Olèrdola va promoure que aquesta fracció es recollís en bossa compostable, convertint-se en una condició obligatòria a
dia d’avui.

A Sant Pere Molanta:
- Carns Cal Ton

El perquè de la utilització de la bossa compostable:
- Estan fetes de midó de blat o fècula de patata (d’origen vegetal).
- La bossa es descomposta juntament amb la matèria orgànica perquè també és
orgànica.
- És un recurs renovable.
- És impermeable, transpirable i evita males olors.
- Comporta un important benefici ambiental.
- La utilització d’aquesta tipologia de bossa fa disminuir els impropis (tots aquells
residus que es llencen a la fracció orgànica i no formen part d’aquesta fracció).
Els municipis que utilitzen la bossa compostable tenen una mitjana d’impropis del
1,53% quan la mitjana catalana és superior al 10%).
- S’aconsegueix un adob orgànic de més qualitat.

Canvis en el preu de les bosses compostables:
L’Ajuntament d’Olèrdola sempre ha estat subvencionant part del cost d’aquestes
bosses. Fins ara les bosses compostables petites (de 10 litres) es venien a 1 euros i
les grans (de 25 litres) a 2 euros (tot i que els preus eren molt més elevats).

On les podem comprar:
L’any 2007 es van subscriure convenis de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Olèrdola i diversos establiments del municipi per a la venda de bosses compostables al municipi. Els establiments on les podeu comprar són:

Els establiments acabaran de vendre els paquets de bosses de 20 unitats als preus
actuals, i a mitjans d’abril ja es vendran les bosses petites a 1,5 euros i les grans
a 3,40 euros.

L’Ajuntament, vol continuar subvencionant part del cost d’aquestes bosses però hi
ha diversos condicionants (pujada del IVA, preus de fabricació més elevats), que
han fet plantejar l’augment dels preus de compra d’aquestes bosses.
Un dels beneficis en l’augment dels preus de compra de les bosses compostables,
és que el número de bosses per paquet incrementa, passant de 20 bosses/paquet
a 30 bosses/paquet, és a dir que a cada paquet hi ha 10 bosses més.

Esperem poder comptar amb la vostra col·laboració! El medi ambient és cosa de tots!

A Moja:
-Forn de pa J.Rius
-Embotits Mitjans

Font: http://www.gencat.cat/
http://www.portaaporta.cat/ca/index.php

4

Butlletí Informatiu Municipal · Abril de 2014

Olèrdola surt de Carnaval
Els grups de Moja i de Sant Pere Molanta, entre els més animats i
premiats d’aquest Carnaval 2014

Carrossa “El rei del jardí” del grup de Sant Pere Molanta

El grup de Moja participava amb “Els ulls del Carnaval

Durant tres caps de setmana de ritme frenètic, des del darrer del mes de febrer als dos primers de març, els dos grups
de Carnaval d’Olèrdola han tingut una presència ben destacada en les rues del Penedès. Tant el grup de Moja com el de
Sant Pere Molanta han ofert una valoració molt satisfactòria
de les seves evolucions en aquest carnaval i coincidien en
destacar el bon ambient viscut, el fet d’haver-s’ho passat molt
bé i la manca d’incidències.
Un altre any, els dos grups s’han situat entre les agrupacions que han obtingut premis en carnavals que tenien apartat
competitiu, si bé aquest és un element del Carnaval que els
grups situen en un segon terme per prioritzar la satisfacció
d’haver completat tres setmanes intenses de ball i de color.
En el cas el grup de Moja, han assolit fins a 4 guardons
amb els seus “Ulls del Carnaval”. Van classificar-se en segona
posició a la discoteca El Temple. Van rebre el premi al millor
vestit a “Casino by Arcs” i es feien amb el segon lloc a la Ràpita i amb el primer a Santa Fe.
“El rei del jardí” del grup de Sant Pere Molanta van ser segons a Santa Fe. A la rua de Vilafranca van obtenir un meritori
tercer lloc, mentre que van ser segons a la rua del Vendrell i es
van emportar el tercer premi en el carnaval d’El Temple.
Els grups del municipi també assumeixen l’organització de
rues de carnaval ben animades. La rua de Sant Pere Molanta,
gràcies al patrocini de Fleca Fontanals, comptava de nou amb
un concurs de premis a la millor carrossa i a la millor comparsa. El premi a la millor carrossa el va guanyar “Gresca Team”
del barri de Sardinyola dels Monjos, amb la carrossa dedicada
a la pel·lícula “Avions”. En l’apartat de comparses, el triomf
va ser per a “La màgia d’una poble” de les Cabanyes. Univers Penedès obtenia un accèssit. A Moja la rua va comptar

amb un nombrós públic
que no es volia perdre
les evolucions dels 15
grups de carnaval participants, especialment
durant el tram inicial del
recorregut que passava
per la Rambla Catalunya, el carrer Sindicat i
la Carrerada. Abans de
la rua, la Comissió de
Festes va organitzar un
Carnaval Infantil al Local
Nou.

Comparsa del grup de Sant Pere Molanta
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Al Local Nou es va fer Carnaval
pels infants

Lluïda cloenda de la Roda de Teatre a Sant Pere Molanta
Sant Pere Molanta es convertia dissabte 23 de març en
capital del teatre de la comarca. La Sala de la Societat Principal–Unió acollia la lluïda cloenda de la 23a edició de la Roda
de Teatre de l’Alt Penedès. El local es va omplir de veïns del
poble i d’un públic que també provenia de molts punts diferents de la comarca, majoritàriament vinculats amb propostes
de La Roda. Amb atenció còmplice i ganes de passar-s’ho bé,
van poder gaudir d’un programa doble. Primer, el grup La Torre
de les Gunyoles deixava constància del seu elevat nivell amb
la representació de l’obra “Burundanga”. Després, el grup El
Folre de Sant Pere Molanta va conduir un teatralitzat acte de
cloenda, carregat d’humor.
Amb el decidit suport de l’Ajuntament, Olèrdola té un paper
rellevant en la Roda, acollint en aquesta 23a edició fins a 5 de
les 20 funcions programades i oferint 5 actuacions protagonitzades pels dos grups del municipi.

El Folre va conduir la cloenda

Contes de dracs a les biblioteques
de les escoles

Jaume Hill és escollit
nou president del Casal d’Avis
de Sant Pere Molanta
Jaume Hill és el nou president del Casal d’Avis de Sant
Pere Molanta. Així es va decidir en la darrera assemblea de
socis de l’entitat, celebrada el divendres 14 de febrer. Durant
la reunió es va acordar per consens dels socis assistents la renovació parcial de la Junta Directiva, incloent la formalització
del canvi a la presidència del Casal d’Avis. Griselda Romeu no
optava a repetir com a presidenta i Jaume Hill, després de 3
anys com a secretari, ha passat a rellevar-la.
Les dues incorporacions a la Junta
són Nemesi Masana, que passa a ser
el nou secretari; i el
vocal Angel Jordan,
veí de Can Trabal.
A més de Griselda
Romeu, també ha
deixat la junta la Dolors López. Dos dels
propòsits principals
de la renovada Junta seran els de donar Jaume Hill relleva a Griselda Romeu
continuïtat a la tasca
feta en els darrers
anys i reforçar els vincles amb Can Trabal.

El col.lectiu MARC va oferir la 3a Hora del Conte del curs

Històries de dracs de diferents països han protagonitzat les
sessions de l’”Hora del conte” realitzades el dilluns 24 de març
i dimarts dia 25 a les biblioteques de les escoles d’Olèrdola.
Era la tercera sessió de “l’Hora del conte” que aquest curs
programava l’Ajuntament d’Olèrdola. El propòsit de l’activitat
és el de dinamitzar el servei de biblioteca que s’ofereix, obert a
tots els públics, les tardes del dilluns a Sant Pere Molanta i les
de dimarts i dijous a Moja. En aquesta ocasió, l’Hora del conte
ha comptat amb la participació del col·lectiu MARC(Mestres
Àvies Recuperadores de Contes), que reivindiquen la capacitat evocadora de la paraula com a vehicle per a despertar la
imaginació dels infants, sense artificis.

Educació viària a les escoles d’Olèrdola
Cal incidir més en hàbits d’educació viària entre els infants.
Aquesta és una de les principals conclusions que s’extreuen
de les sessions d’educació viària que han realitzat a les escoles d’Olèrdola els agents municipals aquest mes de març. Les
sessions es fan al municipi des de fa 7 anys i aquest curs tenien com a novetat la recuperació del circuit pràctic que cedeix
el Servei Català de Trànsit. El circuit permet simular situacions
reals que es trobaran a la via pública els alumnes, posant-los
a prova com a vianants i com a conductors de bicicleta. Les
sessions pràctiques en el circuit, instal·lat a la pista poliesportiva de Moja, es van fer el 19 i 20 de març. En l’activitat hi han
participat els alumnes de 3r i de 5è de les escoles Circell de
Moja i Rossend Montané de Sant Pere Molanta.

Circuit instal·lat a la pista de Moja
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Montserrat Carulla i Carme Forcadell a Moja
La representació de l’obra
“Iaia!”, diumenge 16 de febrer a
Moja, depassava àmpliament la
dimensió teatral. L’exitosa activitat
organitzada pel grup d’Olèrdola de
l’Assemblea Nacional Catalana es
convertia en un sentit acte de reconeixement a l’actriu Montserrat
Carulla, tant per la seva trajectòria
professional com per la seva implicació amb el país. Però l’acte tenia
altres centres d’interès. De la mà
de Carme Forcadell, presidenta de
l’ANC, també va esdevenir una jornada de reafirmació independentista d’alt nivell.
Després de la representació
teatral, que va reunir a 500 persones, Forcadell va exposar l’ideari de
l’ANC i va assenyalar que la principal tasca dels independentistes
conveçuts era “convèncer els indecisions”, que va xifrar entre el 17 i el
18% dels electors.
La presidenta de l’ANC, Carme Forcadell, va animar a convèncer “els indecisos”

Cursos d’informàtica
als casals d’avis

S’ofereixen consells de seguretat
a la gent gran

Després del curs fet a Moja es programa un altre a Sant Pere

Els agents municipals d’Olèrdola han editat un tríptic que
recull consells de seguretat adreçats a la gent gran. El material s’ha presentat aquest mes de febrer en les xerrades que
l’Ajuntament d’Olèrdola ha organitzat als casals d’avis del municipi per a difondre recomanacions en l’àmbit de la seguretat
ciutadana.
Entre aquestes mesures, s’assenyala que cal que portes,
finestres i panys compleixin unes mínimes condicions de seguretat. També es subratlla que no s’obri la porta a persones
desconegudes. Cal demanar sempre identificació a personal
de companyies de subministrament i no facilitar dades personals per telèfon, sobretot bancàries. Al carrer, es recomana portar la bossa de mà creuada al davant i es destaca que
cal parar atenció a les distraccions provocades per estranys.
Al caixer i a l’oficina bancària, es recomana evitar anotar el
número secret de la llibreta o la tarja, així com procurar que
els caixers automàtics siguin interiors i es puguin tancar amb
pestell. Si es rep una pensió o paga mensual, és recomanable
fer diversos reintegraments, segons es necessitin els diners.

Seguint amb les activitats que es programen al municipi
adreçades a la gent gran, l’Ajuntament d’Olèrdola organitza
un nou curs d’informàtica. En aquest cas s’ha programat al
Casal d’Avis de Sant Pere Molanta i es farà durant quatre sessions, els dimecres a partir del 23 d’abril, en horari de dos
quarts de 10 del matí a dos quarts d’una del migdia. El curs
es dedicarà al programa word i a l’ús d’Internet i respon a una
demanada de la gent gran del municipi d’ampliar els seus coneixements sobre les noves tecnologies. El desembre de l’any
passat es va fer un curs d’informàtica al Casal d’Avis de Sant
Miquel i aquest mes de febrer se n’ha fet un altre al de Moja.
El curs té un preu de 19 euros i les inscripcions es poden fer a
l’Ajuntament d’Olèrdola o al mateix Casal d’Avis de Sant Pere
Molanta.

Les xerrades s’han fet als casals d’avis i han permès recollir suggeriments
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La pluja constant no impedeix
l’èxit de la Marxa BTT

Campiona de Catalunya de judo

La constant presència de la pluja no va impedir que la
12a Marxa BTT de Moja, celebrada diumenge 30 de març,
es convertís en tot un èxit. Es van assolir 350 inscripcions i
l’organització del club Btt “El Bressol” va funcionar amb una
gran solvència, malgrat el repte que suposava superar els
condicionants que marcava la pluja. El circuit va multiplicar
la seva exigència per l’efecte de l’aigua, que convertia alguns
trams en molt lliscants. Això va acabar comportant que forces
inscrits optessin per no prendre la sortida i acabessin sent 253
els participants. En l’àmbit esportiu la prova va tenir poca història. Francesc Guerra va assolir el seu 5è triomf a la Marxa
de Moja, demostrant que està molt per sobre de la resta de
participants de les proves de BTT al Penedès.

Aina Cornellà, del Judo Olèrdola, ha revalidat el títol de
campiona de Catalunya en categoria infantil. Aquesta judoca
de 13 anys d’edat va fer bons els pronòstics i es va acabar
imposant en el campionat, celebrat a Sentmenat dissabte 15
de març. Cornellà va ser la millor d’una lligueta de quatre. El
primer combat va ser el més difícil i després va poder defensar
el títol amb autoritat. L’objectiu ara d’Aina Cornellà és obtenir
medalla en el campionat d’Espanya que se celebrarà els dies
17 i 18 de maig a Leganés.

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament d’Olèrdola
Ajuntament d’Olèrdola, fax
Ajuntament d’Olèrdola, Agents municipals
Mossos d’Esquadra (comissaria de Vilafranca)
Hospital Comarcal
Creu Roja
Farmàcia de Moja
Farmaciola de Sant Pere Molanta
Sanitat Respon. Generalitat
Consultori Mèdic de Sant Pere molanta
Consultori Mèdic de Moja
Bombers voluntaris d’Olèrdola
Emergències de Catalunya
CEIP “El Circell”, Moja
CEIP “Rossend Montané”, Sant Pere Molanta
Escola Bressol “Gotims”, Moja
Escola Bressol “El Pàmpol”, Sant Pere Molanta
Canal 20 Ràdio Olèrdola
Taxi Olèrdola
Deixalleries d’Olèrdola
Deixalleria de Vilafranca
Consell Comarcal de l’Alt Penedès
Servei d’informació de la Generalitat
Servei Jove Olèrdola
Dipòsit comarcal de runes

938 903 502
938 171 059
938 901 670
938 921 154
938 180 440
938 923 232
938 903 619
938 923 862
902 111 444
938 920 749
938 170 363
938 924 948
112
938 171 452
938 181 844
938 172 792
938 923 593
938 915 420
629 364 338
938 903 502
937 431 482
938 900 000
012
647 41 68 64
93 890 25 88

Toni – 686 53 28 58

Contacte Club
e-mail: cebaseolerdola@gmail.com

TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:
www.olerdola.cat

Facebook.com/pages/Comunicació-Olèrdola
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twitter.com@AjOlerdola

