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Llum verda a inversions per valor
de 600.000 euros

187

L’Ajuntament compleix amb les seves
obligacions i paga en 17 dies

L’Ajuntament d’Olèrdola paga les factures en 17 dies
L’Ajuntament d’Olèrdola continua complint
de forma solvent amb
les seves obligacions
econòmiques. Així ho
posa de nou de manifest l’informe trimestral
de tresoreria i intervenció de les finances
municipals, del qual
s’ha donat compte
en la sessió de ple de
l’Ajuntament celebrada dilluns 5 de maig.
La dada més rellevant
de l’informe és que el
període mitjà de pagament de les factures és de 17’39 dies. L’alcalde, Josep Tort,
destacava que l’Ajuntament continua complint àmpliament les
seves obligacions amb els proveïdors.
El portaveu del grup municipal de CiU, Josep Maria Sánchez, reconeixia que es feia una gestió correcte però feia notar
que la reducció de factures posava de manifest que s’havia
reduït l’activitat de l’Ajuntament.
Segons l’informe, el número de factures pagades durant
el trimestre ha estat de 324, sumant una quantitat de gairebé
200.000 euros.
El ple també va aprovar que el 31 d’agost i el 21 de desembre serien els dos dies festius addicionals d’obertura comercial
autoritzada al municipi aquest 2014. La regidora de promoció
econòmica, Arantxa Torres, explicava que la nova llei d’horaris
comercials de la Generalitat permetia aquesta ampliació de
dies. Les dates d’obertura s’havien decidit recollint l’opinió
d’establiments del municipi. Aquest punt es va aprovar per
unanimitat, com també va ser unànime l’acord d’adherir-se a
la commemoració del centenari de la Mancomunitat.
En el torn d’informacions de les diferents regidories, el regidor d’ensenyament, Xavier Serramià, indicava que durant
el període de preinscripcions s’han tornat a oferir places de

P0, a l’aula de nadons
de l’escola bressol Gotims de Moja, i que el
dissabte 26 d’abril la
jornada de portes obertes a les llars d’infants
d’Olèrdola es va fer
amb una assistència
mitjana similar a la dels
altres anys. Joan Forns,
regidor de serveis municipals, informava que
han començat les reparacions del camí de
Can Segarra i Cal Moles i anunciava l’inici de
les obres per completar
la urbanització del carrer Major de Sant Miquel. La regidora
de cultura, Arantxa Torres, aprofitava aquest punt del ple per
confirmar que la Trobada d’Olèrdola enguany se celebraria el
7 i 8 de juny.
A preguntes de CiU, el govern va exposar que es procedirà
a fer l’arranjament puntual de la piscina de Daltmar. El portaveu del grup municipal de CiU, Josep Maria Sánchez, donava
a conèixer que l’empresa constructora de la piscina havia fet
fallida i valorava que els desperfectes en l’equipament i la fallida de l’empresa venien a expressar que l’adjudicació no va
ser l’encertada.
L’alcalde, Josep Tort, assenyalava que des de l’Ajuntament
es farien els treballs per garantir que la piscina pot entrar en
funcionament aquest estiu i es realitzaria el procediment per a
reclamar el pagament de l’import de les obres.
A pregunta de CiU, també es va informar que en els propers
dies es pintaria la senyalització horitzontal al vial que travessa
el barri de Ferran de Sant Pere Molanta. També s’exposava
que segueixen les converses amb el Bisbat per a mirar de
concretar un acord sobre els terrenys del camp de futbol de
Sant Pere Molanta.

Obres de desdoblament en l’accés de la rotonda
que connecta la N340 amb la C15
A finals d’aquest mes de juny es preveuen finalitzar els
treballs de millora a l’Eix Diagonal. Una de les actuacions té
una incidència directa al municipi. I és que aquestes obres
inclouen l’adequació de la senyalització vertical i la millora de
la fluïdesa del trànsit a l’enllaç entre les carreteres N-340 i la
C-15, amb la formació d’un segon carril a l’N-340, d’entrada
a la rotonda, en sentit Vilafranca així com la instal·lació
d’enllumenat a la mateixa rotonda.
Josep Tort,alcalde d’Olèrdola, recordava que la millora
d’aquest punt de connexió era una reivindicació perseguida
des de l’Ajuntament i l’Associació de Propietaris del Polígon
de Sant Pere Molanta, després d’assolir-se la rotonda que
millora l’accés directe al polígon des de la n340. Josep Tort
recordava que els ajuntaments afectats per les cues que es
formen en la confluència entre la n340 i la c15 ja havien demanat la millora al Departament, a través del Consell Comarcal.
Josep Tort expressava satisfacció per l’inici de les obres però
també feia notar que els treballs havien començat sense que
es comptés amb l’opinió dels municipis afectats.

Les obres es preveuen acabar a finals de juny
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L’Ajuntament d’Olèrdola habilita partides d’inversions
per un valor de 600.000 euros
Es certifica el baix endeutament de l’Ajuntament, que era del 21%
del pressupost en tancar-se el 2013
despesa corrent i incrementar el suport a entitats. L’alcalde
també avançava que encara quedava pendent d’aplicar
121.885 euros del romanent de tresoreria, el destí del qual es
preveia decidir a partir de setembre.
Josep Maria Sánchez, portaveu de CiU, va lamentar que
s’hagués d’amortitzar préstec perquè si ara calgués recorre a
crèdit s’hauria de pagar molt més d’interessos. També va valorar que la modificació comportava que partides d’inversions
no efectuades es destinaven a altres conceptes i assenyalava
que “aprovar les partides no volia dir que s’executessin”. Sánchez subratllava que s’incorporaven partides necessàries al
pressupost, però explicava que el seu grup s’abstenia perquè
la modificació s’havia decidit sense comptar amb la participació de CiU.
L’alcalde va reiterar que no estaven d’acord amb la obligació d’amortitzar préstec i avançava que les inversions
s’executarien, en bona part perquè s’inclouen obres que estaran confinançades amb aportacions d’altres administracions i
que ara avança l’Ajuntament per a poder-les completar entre
aquest 2014 i el 2015, atès que són prioritàries.
En el ple es va donar compte de la liquidació del pressupost del 2013, que deixa un romanent de tresoreria lliure
per a despeses generals de 785.696 euros. L’alcalde subratllava que amb el tancament de l’exercici de 2013, sense
comptar l’amortització de préstec aprovada en el ple, la ràtio
d’endeutament de l’Ajuntament és del 21%. També es fa una
previsió a l’alça dels incobrats i es certifica que es compleixen
tots els requisits legals d’estabilitat financera.
Des de CiU es va indicar que la morositat s’arrossega des
de feia anys en algunes partides importants. També es va considerar que “el pressupost quadrava”, però es va fer notar que
s’havia externalitzat el servei de les llars d’infants i es trobaven
a faltar inversions en proporció a la realitat del municipi.
L’alcalde destacava que les inversions s’han vist condicionades per l’aprovació de la llei estatal i per l’endarreriment
de les administracions a l’hora de fer púbiques les inversions que cofinançaven als municipis. Per unanimitat el ple
també va desestimar les al·legacions presentades contra les
contribucions especials aprovades per a finançar les obres
d’urbanització del carrer Major de Sant Miquel.

Les inversions milloraran serveis bàsics del municipi

En sessió extraordinària de ple celebrada dilluns 7 d’abril,
l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat una modificació de pressupost que inclou prop de 600.000 euros per a inversions. Entre les actuacions que tenen finançament garantit gràcies a
aquesta modificació hi ha la urbanització d’una nova plaça a
Sant Pere Molanta, la renovació de la xarxa d’aigua al carrer
Wilson de Sant Pere Molanta, la millora del clavegueram de
Moja, l’adquisició d’un vehicle per a la brigada municipal, la
senyalització dels camins municipals o la substitució de làmpades de l’enllumenat públic.
L’alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, recordava que la nova llei
estatal comprometia que una part del romanent de tresoreria
assolit el 2013 per a despeses generals s’havia de dedicar
a l’amortització anticipada de préstec. A aquesta finalitat es
destinen 275.845 euros. Per a inversions sostenibles, es pot
aplicar 387.966 euros del romanent. La resta de modificació
de pressupost suposa canviar aplicacions de partides i utilitzar el saldo sobrant que genera l’amortització anticipada de
préstecs. Tort posava l’accent en què alliberar recursos previstos per pagar crèdit permetia augmentar les partides per

Millora en el camí que uneix Can Segarra i Cal Moles
Dins de les tasques de manteniment i millora que es realitzen a la via pública del municipi, durant la primera setmana
de maig l’Ajuntament d’Olèrdola ha completat intervencions
d’arranjament en el camí asfaltat que uneix els barris de Can
Segarra i Cal Moles. Una empresa especialitzada contractada
per l’Ajuntament ha procedit a substituir el ferm en dos trams
malmesos del vial. També s’han reparat laterals que presentaven desperfectes per l’acció de les branques dels arbres i s’ha
procedit a pavimentar una rampa d’accés des de Cal Moles a
l’Arboçar.

La millora recull una petició dels veïns
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Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
En aquest butlletí i en motiu de la propera celebració de la Trobada d´Olèrdola, volem dedicar el nostre escrit a agrair a totes
aquelles persones i entitats que, amb el seu
esforç i de manera totalment altruista, treballen perquè Olèrdola sigui un municipi viu i
ric en activitats de tot tipus.
Sabem que les entitats funcionen perquè
hi ha un grup de persones que hi dediquen el
seu temps lliure per assolir un objectiu dins/
per la comunitat; perquè comparteixen que
és necessari treballar per un determinat projecte cultural, patrimonial, social, esportiu,
mediambiental, educatiu, de cooperació…
És amb la determinació de totes aquestes
persones, de treballar en equip, de compartir il·lusions, de dedicació, que ens permeten
a la resta de veïns desenvolupar múltiples
activitats… ens milloren substancialment la
qualitat de vida de la comunitat.
Des de l´Ajuntament s´han organitzat
cursos, tallers, activitats esportives, i culturals adreçades als diferents públics i realitzades tant a l´aire lliure o als diferents espais
municipals. Però cal remarcar que el gran
volum d’activitats realitzades al municipi és
aquell que organitzen les entitats.
Aquest ventall d’activitats, és tan ampli,

que seria impossible que una petit ajuntament com el nostre pogués assumir la seva
voluminosa feina en la seva totalitat. Ara bé,
faríem un flac favor a les entitats si no sabéssim gestionar els recursos municipals
tenint en compte les seves activitats, si no
els hi donéssim veu i vot en els organismes
de participació ciutadana, si no les consultéssim per planificar les activitats en les
que poden coincidir objectius… perquè sabem que és imprescindible treballar colze a
colze amb les entitats, perquè necessitem
el seu coneixement i la seva experiència i
elles necessiten del suport econòmic que
l´Ajuntament els hi pot donar, així com també del recolzament tècnic necessari per dur
les seves activitats a terme. La sinergia entre
les diferents parts, ens ha permès gaudir de
festes majors i festes del Most als diferents
nuclis, de les curses atlètiques i de Btt, de
la MostraActiva, que va fer que la gent gran
de la comarca conegués casa nostra i de la
Trobada de Gegants d´escola, entre d´altres.
Creiem en la unió de les forces i creiem
en la necessitat que el municipi es pensi
com una unitat i no de forma dispersa. Si
pensem i actuem amb la idea que som un
sol poble, això ens ajudarà a estar més units
i a encarar els problemes, de forma favora-

ble i amb força.
Com ja sabeu, la Trobada és el cap de
setmana on celebrem la unió al municipi.
Sempre amb un programa fidel a la seva essència , ple d’activitats lúdiques i festives,
pensades per a petits i per a grans, i sempre
amb la voluntat de cuidar la col·laboració entre els veïns i veïnes del municipi, en un espai tan privilegiat com el Castell d’Olèrdola.
Aquests dies, els veïns dels diferents nuclis ens retrobem tot gaudint de l´entorn i de
les activitats dirigides a tots els públics, tot
promovent la cohesió entre els veïns, entre
les diferents entitats, i com sempre, tot organitzat mà a mà entre els veïns, representats d´entitats i de l´ajuntament en el Consell
Consultiu de Cultura però comptant en la
seva posada en escena, amb ajut incansable de part de veïns.
Així doncs, tanquem aquest escrit donant-vos gràcies a vosaltres, veïns i veïnes
d´Olèrdola, per organitzar i participar en
tots els actes que s´organitzen al municipi i
convidant-vos a participar a la festa que és
la Trobada!

En el moment de tancar l’edició d’aquest butlletí no s’havia rebut cap escrit d’opinió del grup municipal de CiU
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Es faran casals d’estiu a les escoles
de Moja i de Sant Pere Molanta
Fins el divendres 6
Les
inscripcions
de juny resta obert el
als
casals
d’estiu
termini d’inscripcions
d’Olèrdola es poden
per
a
participar
fer al Centre Cívic
als
casals
d’estiu
Gatzara de Sant Pere
d’Olèrdola. En plural,
Molanta, els dilluns i
perquè aquest any
dimecres, de 5 de la
el municipi acull dos
tarda a 8 del vespre, i
casals d’estiu, sota
al Centre Cívic La Xarl’organització del Conxa de Moja, en el masell Esportiu de l’Alt
teix horari, els dimarts
Penedès. Un dels cai dijous. També es pot
sals es farà a l’escola
lliurar la documentació
Circell de Moja i l’altre
a les oficies del Cona l’escola Rossend
sell Esportiu de l’Alt
Montané de Sant Pere
Penedès, al pavelló
Molanta.
Nou de Vilafranca.
Una altra de les
Una altra novetat
novetats
destacaanunciada és la podes d’aquest 2014 és
sada en marxa d’un
que s’amplia l’oferta
Casal Jove per a nois i
de dies. I és que els
noies de 1r a 4t d’ESO
casals d’estiu estasi hi ha un mínim de 15
ran en funcionament
joves fixes inscrits per
des del 25 de juny a
setmana.
l’1 d’agost. Les insDes del Consell Escripcions es poden
portiu de l’Alt Penedès
fer per setmanes, al
es subratlla que es popreu de 45 euros, llesen en marxa dos cavat de la setmana del
sals d’estiu a Olèrdola
25 al 27 de juny, que
però des de l’aplicació
té un preu de 27 eud’un sol projecte eduros. L’horari serà de 9
catiu. Les activitats
del matí a 2 de la tar- Els casals d’estius dediquen el seu eix de dinamització al conte del “Petit príncep”
seran les mateixes i els
da. Es preveu prestar
dos casals compartiservei d’acollida, de
ran durant la setmana
activitats com excursions i piscina.
tres quarts de 8 a les 9 del matí, així com servei de menjador.
El dilluns 9 de juny, a les 8 del vespre, s’ha convocat una
Caldrà un mínim de 10 participants en cada escola per a que
reunió informativa al local Rossend Montané de Sant Miquel.
aquests serveis s’ofereixin. El preu serà de 2 euros per dia en
Per qualsevol consulta es pot trucar al telèfon 93 817 37 36 o
el cas del d’acollida i de 7 euros per dia en el cas del menjador.
bé enviar un mail a l’adreça mgirona@jespe.org
Les excursions tenen un preu a part.

Nou mapa turístic amb guia actualitzada de serveis
L’Ajuntament d’Olèrdola ha editat un nou mapa turístic del municipi que actualitza les informacions que
contenia l’anterior mapa. Té un format dinA3 i en una
cara inclou un mapa geogràfic amb la senyalització
d’indrets d’interès. Per l’altra cara hi ha una guia turística d’Olèrdola, amb la relació dels llocs que es poden
visitar, on anar a menjar, on dormir, els accessos, passejades, zones comercials, cellers i hípiques.
En la guia es fa constar fins a 19 establiments on
es pot anar a menjar a Olèrdola. També hi la relació
dels 7 allotjaments rurals, apartaments turístics i hotel
on es pot anar a dormir. No hi falten les referències per
a visitar els llocs d’interès del municipi, destacant el
Museu d’Arqueologia, però també els elements patrimonials dels diferents nuclis d’Olèrdola.

La guia s’ha editat en un format DinA3
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Can Trabal viu amb germanor la Festa de la Primavera
de nou de manifest. Els veïns d’aquest nucli del municipi van
respondre a les propostes que organitzava l’Àrea de Cultura
de Can Trabal i es va viure una jornada de gran ambient veïnal.
La primera de les activitats va ser la missa en honor a la verge
de Fàtima, organitzada per la Germandat de Nostra Senyora
de Fàtima. La missa va comptar amb la participació d’un cor
rociero i després es va donar pas a la paella popular, amb la
participació de gairebé 200 persones. Per la tarda els més petits van poder fer de forma gratuïta passejades en poni. També
van actuar les panderetes de Sant Pere Molanta i els timbalers
d’Olivella. Tampoc hi va faltar una xocolatada i durant tot el dia
els infants van poder saltar en llits elàstics, també de forma
gratuïta.
Les properes activitats que organitza l’Àrea de Cultura són
el torneig de futbol sala, que es preveu pel dissabte 5 de juliol,
i la Festa Major, que aquest any es farà el 25, 26 i 27 de juliol.
Per a fer donacions i formalitzar la venda de taules per la Festa
Major, les persones interessades caldrà que es passin pel local
social. El cap de setmana del 14 i 15 de juny i del 12 i 13 de
juliol, en horari de 6 a 7 de la tarda; mentre que el 28 i 29 de
juny, l’horari serà de les 17:30 a les 18:30h.

La festa va incloure l’actuació de la Batukada d’Olivella

La Festa de la Primavera ocupa un lloc ben assenyalat dins
del calendari festiu de Can Trabal. En l’edició d’enguany, celebrada dissabte 24 de maig, aquesta importància es va posar

Taller de patchwork al Casal d’Avis de Moja
Amb la voluntat d’oferir propostes
per a que la gent gran es mantingui
activa, des de l’Ajuntament d’Olèrdola
s’impulsen variades propostes als casals d’avis del municipi. Una de les
iniciatives que es realitzen és un taller de pacthwork, al Casal d’Avis de
Moja. La tallerista és Maria Josep Lugo
i l’activitat es fa cada quinze dies des
del mes de febrer, els dijous, a partir de
les 6 de la tarda. Reuneix a una desena
de dones i la inscripció és gratuïta gràcies al suport que ofereix l’Ajuntament
d’Olèrdola. El patchwork és un treball
artesà que consisteix en reutilitzar retalls de diferents robes per a elaborar
noves peces.

La inscripció al taller és gratuïta

Crida per ampliar
el grup de
panderetes a
Sant Pere Molanta
El grup de panderetes de
Sant Pere Molanta busca nous
balladors i balladores. És per
això que conviden als infants que
ho desitgin, a partir dels 4 anys
d’edat, a assistir i participar en
els assaigs setmanals que fa el
grup. Els convoquen cada divendres, a les 19:15 h, al Centre Cívic
Gatzara de Sant Pere Molanta.

Inscripcions a

Canvi de lloc del bibliobús
a Sant Pere Molanta

la Caminada popular
Moja-Montserrat

El bibliobús El Castellot
canviarà de parada
a Sant Pere Molanta.

El proper dissabte 28 de juny tindrà lloc la caminada popular Moja-Montserrat, 5è memorial
Joan Canela. La sortida s’ha fixat des de la plaça
de Tedéum, a les 7 de la tarda. Les inscripcions
es limiten a 100 participants i es poden fer fins el
6 de juny, al bar Avinguda i al bar del Local Nou.
La inscripció té un preu de 23 euros i inclou esmorzar, samarreta i obsequi al finalitzar, transport, avituallaments líquids i sòlids i assegurança.

En les properes setmanes
deixarà d’estar davant el consultori i
passarà a ubicar-se davant l’escola,
al c/Wilson.
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Les escoles bressol municipals es promocionen als polígons
Les escoles bressol municipals
d’Olèrdola es promocionen als polígons del municipi. El propòsit és
que les persones que hi treballen
tinguin present que les escoles
bressol Gotims de Moja i El Pàmpol de Sant Pere Molanta són molt
bones opcions en cas de necessitar els serveis de llars d’infants pels
seus fills, encara que no visquin a
Olèrdola. Difondre aquesta possibilitat ha estat un dels missatges que
s’han transmès durant la jornada de
portes obertes que s’ha fet a les escoles bressol d’Olèrdola, dissabte
26 d’abril.
Des de les escoles s’ha ofert una
valoració positiva de la jornada perquè permet explicar a les famílies
amb tranquil·litat el funcionament,
característiques i model pedagògic
de les escoles.

El 26 d’abril es va fer jornada de portes obertes a les escoles bressol

Tercer aniversari
del Casal d’Avis de Sant Miquel

La Muntanyeta acull la Festa de
les Famílies de l’escola Circell
El bon temps i l’ambient de germanor han marcat la cinquena edició de la Festa de les Famílies, celebrada diumenge
18 de maig al matí sota l’organització de l’AMPA de l’escola
Circell de Moja. La principal novetat en aquesta ocasió ha estat el canvi d’emplaçament. Aquest any, en bona part degut a
les obres que es fan al sector de la Plana de Moja, s’ha optat
per fer les activitats a la finca municipal de la Muntanyeta. Els
assistents es mostraven satisfets pel canvi i coincidien en assenyalar que l’espai era del tot adequat per a fer activitats a
l’aire lliure i gaudir de la natura.
A partir de les 11 del matí es van anar succeint les proves
de btt programades. S’hi van inscriure 35 infants de l’escola i
es van poder fer les curses de parvulari i les dels cicles inicial,
mitjà i superior. Es van repartir medalles de record per a tots
els participants i els tres primers classificats de cada categoria
van rebre copa. Després de l’acte de lliurament de premis,
tenia lloc un dinar que va reunir a un centenar de persones.

L’aniversari es va celebrar amb un sopar

Dissabte 17 de maig el Casal d’Avis de Sant Miquel
d’Olèrdola celebrava amb un sopar el seu tercer aniversari.
La celebració es va fer a la mateixa seu del casal, al local social Rossend Montané, i va comptar amb l’assistència d’una
vintena de socis i sòcies, a més de la presència de l’alcalde
d’Olèrdola, Josep Tort; de la regidora de gent gran, Arantxa
Torres, i de la dinamitzadora de gent gran de l’Ajuntament
d’Olèrdola, Imma Ferret.
Tant des de l’Ajuntament com des de la mateixa junta de
l’entitat es fa una crida perquè la gent gran que ho desitgi
utilitzi l’espai del casal d’avis i s’animi a fer-se soci. Amb la
voluntat de dinamitzar el casal, recentment s’ha passat a obrir
una tercera tarda a la setmana i no es descarta que ben aviat
es pugui obrir el local també els caps de setmana.

La Festa acabava amb un dinar de germanor
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Es reparen els jocs infantils i es repinten els bancs
Per encàrrec de l’Ajuntament d’Olèrdola, una empresa especialitzada està procedint al repintat i reparació dels jocs infantils de les places d’Olèrdola. Els treballs que té assignats
la companyia continuaran amb el repintat dels 180 bancs
instal·lats en espais públics del municipi.
Els treballs de rehabilitació i pintura dels jocs tenen un pressupost de 4.600 euros. El tractament de conservació i repintat
dels bancs suposa una inversió de 10.500 euros. Abans de
l’estiu, en quatre de les places s’instal·laran nous jocs, substituint els que estan malmesos, per un valor global de 20.000
euros. Aquesta tasca d’instal·lació dels nous jocs ja serà assumida directament per la brigada de l’Ajuntament d’Olèrdola.
El material es preveu reparar a les places d’Olèrdola i de
l’Olivera, així com en el sector de la Vinera, a Moja; a la plaça
de l’Església a Sant Miquel i a la plaça Montserrat Roig, a
Sant Pere Molanta, així com al barri de Rectoria i a les zones
d’equipaments de Daltmar i Can Trabal. Els nous jocs infantils
es començaran a posar a Moja, Sant Miquel i Sant Pere Molanta, amb la voluntat de continuar després la seva instal·lació a
Can Trabal i Daltmar.

Es repintaran els 180 bancs instal.lats al municipi

EcoRacó
La importància de l’aigua
El dipòsit del vàter
• Si no disposem de dipòsits de doble descàrrega, podem posar una o dues ampolles de plàstic plenes de sorra dins el dipòsit. L’estalvi és d’uns 3 l d’aigua en
cada descàrrega.
• No fem servir el vàter com a paperera, atès que amb cada descàrrega s’aboquen
entre 6 i 10 l d’aigua (i fins a 15 l, en certs models).

L’any 1993 l’ONU va declarar el dia 22 de març el Dia Mundial de l’Aigua per
conscienciar sobre la importància de l’aigua dolça i la gestió sostenible d’aquest
bé escàs. Per aquest motiu volem dedicar aquest EcoRacó a repesar unes quantes
normes sobre com podem estalviar aigua a les nostres llars:
Les aixetes de casa
• Tanquem les aixetes mentre no fem servir l’aigua. Una aixeta oberta raja a 10 l/min.
• Cal reparar les aixetes que perdin aigua. Una aixeta que degota gasta fins a 30 l/dia
• Incorporem a les aixetes dispositius reductors del cabal. Són barats i senzills de
col·locar, ja que s’enrosquen a les mateixes aixetes i redueixen el consum fins a un 50%.
• Si hem de canviar les aixetes, posem-ne de monocomandament. El seu consum
d’aigua és de 6 a 8 l/min

Preparar el àpats
• Una bona part de l’aigua que utilitzem a la cuina la fem servir per netejar i rentar
aliments, bullir o cuinar al vapor. Aquesta mateixa aigua podrem fer-la servir per regar les plantes, per exemple, si la recollim en un recipient. No la llencem al desguàs.
La neteja de vehicles
• No utilitzem la mànega per rentar el cotxe, ja que pot consumir fins a 350 l
d’aigua. El més recomanable és portar-lo a un túnel de rentatge, ja que disposen
d’instal·lacions que reciclen l’aigua.
• Si no, procurem rentar-lo amb una esponja i una galleda.

Dutxa o bany
• Si ens dutxem en lloc de banyar-nos, estalviarem molta aigua. Mentre que una
banyera plena gasta uns 300 l, si ens dutxem en gastem uns 50.
• També hi ha dispositius reductors del cabal per a les aixetes de les dutxes; així,
podem estalviar fins al 50% d’aigua.
• Podem guardar en un recipient l’aigua que surt freda mentre esperem la calenta.
Podem regar les plantes amb aquesta aigua.
• Si hem de canviar l’aixeta de la dutxa, les de monocomandament són molt indicades perquè estalviarem l’aigua derivada de la cerca de la temperatura ideal.

El reg
• Si tenim un jardí és recomanable instal·lar-hi sistemes de reg adients.
• Instal·lar un sistema gota a gota a l’arrel de les plantes permet un reg localitzat i,
a més, és un sistema excel·lent per al seu creixement.
• Al jardí podeu instal·lar un programador de reg que es fixa a l’aixeta i permet
escollir-ne el moment (de bon matí o al vespre) i la freqüència.

La neteja de la llar
• Si hem de substituir electrodomèstics, els de baix consum incorporen programes
d’estalvi. Aquests electrodomèstics també són grans estalviadors d’energia.
• Una rentadora antiga gasta uns 200 l d’aigua, mentre que una de baix consum
només en gasta 50. Cal fer-la servir amb la càrrega completa i seleccionar el programa adequat en funció del tipus de roba i de brutícia.
• Amb el rentaplats poden aplicar-se uns criteris similars. I, si no en tenim, podem
omplir una mica la pica amb aigua i sabó i rentar els plats tots de cop. Després els
podem esbandir sense obrir l’aixeta al màxim.
• A l’hora de netejar la casa, pensem en tot allò que podem fer sense aigua. Apliquem la neteja en sec.

Aigua i estalvi energètic
• Menys aigua calenta, més estalvi energètic. Quan obrim les aixetes de casa, no
només parlem de consum d’aigua, sinó també de consum energètic. Cal tenir en
compte que fer servir aigua calenta incrementa també el consum d’energia que fem
a casa. Per tant, recordem fer servir aigua calenta només en els casos necessaris. A
més, podem recollir en un recipient l’aigua freda que surt mentre esperem la calenta
i utilitzar-la per regar o fregar el terra.
Font: http://aca-web.gencat.cat/aca/appmanager/aca/aca?_nfpb=true&_pageLabel
=P12801451031235034214068&_nfls=false

Convocatòria per la selecció
infantil de futbol del municipi
El cap de setmana del 28 i 29 de juny, a la zona esportiva
de Sant Pau d’Ordal, es disputarà la 7a edició del Torneig comarcal de Futbol 7 – Copa Penedès TV – Gran Premi CCAP.
Com en les edicions anteriors, Olèrdola hi participarà amb
una selecció. Hi poden participar els empadronats a Olèrdola
nascuts a partir de l’1 de juny del 2000.
Preferiblement categoria infantil. Interessats en participar
es poden adreçar a l’Ajuntament.
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Olèrdola i el teatre comarcal s’acomiaden de Marina Vilella
L’empenta, la capacitat de treball i la passió pel teatre eren
característiques que definien a Marina Vilella, fundadora i directora del grup l’Arrel. Així ho coincidien en destacar forces
des les intervencions registrades dissabte 10 de maig a la tarda, a la sala del Conill de Sant Miquel d’Olèrdola, durant l’acte
de record convocat en homenatge a Marina Vilella, després de
produir-se la seva mort dijous 8 de maig.
Marina Vilella va morir a l’edat de 66 anys, víctima d’un
càncer que se li havia diagnosticat feia només un mes i mig.
En un acte íntim, les seves restes van ser incinerades a Sitges
divendres i l’endemà dissabte la seva família i el seu entorn
d’amics van preparar un acte de comiat que va deixar ben
palesa la profunda petjada que deixa Marina Vilella en el teixit
cultural d’Olèrdola i en el teatre de l’Alt Penedès. Abans de
cloure l’acte, el grup l’Arrel de Sant Miquel va oferir lectures
dramatitzades de fragments de quatre obres que havien estat
significatives en la trajectòria de la formació. Es van repassar
escenes d’”El diari d’Anna Frank”, de la poesia “L’oraneta del
castell” inclosa en el muntatge fet en motiu de la 25a Trobada;
de l”Hort dels cirerers” de Txejov i d’”Una altra Fedra si us
plau”, d’Espriu.

La Sala del Conill va acollir l’acte de comiat

“Hora del Conte” sensitiva
a les biblioteques

Es prepara el 18è Firamercat

Les sessions de l’”Hora del Conte”, convocades aquest
curs a les biblioteques de les escoles d’Olèrdola, són una porta d’entrada als sentits. Bona mostra d’això es va viure durant la quarta sessió d’aquesta activitat que es programava
en aquest curs escolar. Dilluns 5 de maig es feia a l’escola
Rossend Montané de Sant Pere Molanta i dijous 8 de maig a
l’escola Circell de Moja. Dins del projecte que s’impulsa, dedicat als sentits, es van poder viure activitats relacionades amb
el sentit del tacte i de l’olfacte. L’Assumpció Ferrer i membres
del grup de teatre l’Arrel van explicar el conte “Els sis cecs i
l’elefant”, un conte tradicional hindú, i el conte “El pescador i
el geni”, centrat en el sentit de l’olfacte. La cosa no va acabar
aquí. També hi van haver endevinalles i tastos olfactius. En la
sessió de dijous a Moja, els alumnes Tània Bleda i David Lozano van proposar endevinalles als seus companys de l’hora
del conte. I les tres persones que conduïen la sessió van haver
d’endevinar diferents substàncies, a partir de l’olfacte i amb
els ulls tapats.

El diumenge 29 de juny s’ha programat a Sant Pere
Molanta la 18a edició de Firamercat, la fira d’antiguitats,
col·leccionisme, artesania i objectes de 2a mà. Totes les
persones o entitats d’Olèrdola interessades en posar una
parada a la fira ho podran fer de manera gratuïta. Es podrà confirmar fins el 15 de juny.
Durant tot el dia hi hauran demostracions artesanes,
degustacions de vi, cava i embotits del Penedès i actes
per a tots els públics durant la jornada. Si alguna persona
està interessada en formar part de la Comissió Firamercat, pot també adreçar-se al telèfon 686 47 34 70.

Es busquen portadors pels
gegantons i gegantins de Moja
L’AMPA de l’escola Circell de Moja busca nous portadors
pels gegantons Romaní i Farigola i pels gegantins Xarel·lo i Parellada. Les dues parelles tenen 14 anys i ara necessiten nova
gent que els continuï fent ballar. Els gegantins es poden portar
a partir dels 4 anys. Els gegantons poden ser portats per nois
i noies o bé pels familiars del grup de gegantins. Les persones
interessades poden escriure a ampaescolacirecll@gmail.com
o bé adreçar-se a la bústia de l’AMPA, al vestíbul de l’escola.
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TROBADA
Josep Tort i Miralles, Alcalde d’Olèrdola,

“La Trobada és de tots i per a tots: gaudim-la”
Benvolguts i benvolgudes…

La Trobada d’Olèrdola vol ser un espai de convivència,
d’activitats, de relacions entre veïns i famílies, en resum, un espai
de trobada que ens permeti fer Olèrdola.
Si els més petits fan salts als inflables, d’altres poden berenar o volar amb la tirolonia, mentre d’altres fan petar la xerrada reposant la paella o bé, estant expectants a narracions de
temps remots ben lligats a la història de l’entorn. Acompanyant
les panderetes o bé, admirant gegants, les puntes o esperant
impacients la guerra d’aigua per no passar calor.

El que segueix a continuació, és la programació de la 34a Trobada d’Olèrdola, que se celebrarà els propers dies 6, 7 i 8 de juny de 2014.
Com veureu, a través d’aquestes pàgines mostrem el programa i la presentació
d’activitats que permeten passar un cap de setmana als entorns del parc arqueològic i natural
d’Olèrdola, ben entretinguts.

La Trobada de tots, i per a tots! Gaudim-la.

El premi Rossend Montané es lliurarà
diumenge de la Trobada per 22a ocasió
Diumenge al migdia, abans de l’exhibició
dels balls folklòrics del municipi, s’ha programat un dels actes destacats de la Trobada
d’Olèrdola: el lliurament del premi Rossend
Montané. El guardó busca distingir a persones o entitats que s’hagin significat pel seu
treball a favor d’Olèrdola. A la vegada, també
contribueix a recordar a Rossend Montané i
a retre-li homenatge tot fent que el seu nom
quedi lligat a la trobada de germanor dels nuclis del municipi.
El premi el concedeix el Consell Consultiu
de Cultura, òrgan representatiu de les entitats del municipi. A l’hora de triar les persones o entitats que puguin ser premiades es
tenen en compte criteris com l’estimació al
seu poble i al municipi, la capacitat de donar prestigi a Olèrdola, l’impuls que hagin fet
per a donar a conèixer el nom d’Olèrdola, la
voluntat d’ajudar a alguna persona o entitat
perquè pugui realitzar la seva tasca o bé premiar accions concretes.
El palmarès del premi és un mostrari plural de persones i col.lectius que, amb el seu
esforç i exemple, han contribuït a fer una
Olèrdola millor. Aquest any serà la 22a vegada que es donarà la distinció. El primer any,
el 1992, es va concedir simbòlicament a tot
el municipi. Des del 2002 s’ha formalitzat dos
apartats diferenciats. El premi a una entitat i
el reconeixement a una trajectòria personal.

Any 1993 –
XIII TROBADA

Moto Club Vilafranca / Penedès

Any 1994 –
XIV TROBADA

Revista Font Tallada

Any 1995 –
XV TROBADA

Ràdio Olèrdola

Any 1996 –
XVI TROBADA

Firamercat (Sant Pere Molanta)

Any 1997 –
XVII TROBADA

Jordi Milà (Campió Catalunya “boxia” - l’Espiga Vilafranca)

Any 1998 –
XVIII TROBADA

Grups de teatre El Folre (Sant Pere) i l’Arrel (SMd’O)

Any 1999 –
		
XIX TORBADA

Puntaires d’Olèrdola (confecció lligacames/regal de casament de
la princesa Cristina de Borbó)

Any 2000 –
XX TROBADA

Drac de Moja (Celebració acte trobada bèsties de foc de tot Catalunya a Moja)

Any 2001 –
XXI TROBADA

Seccions d’Aeròbic i Rítmica del Base Olèrdola

Any 2002 –
XXII TROBADA

Secció de futbol del Base Olèrdola
Placa reconeixement Carles Esteve

Any 2003 –
XXIII TROBADA
		

Colla Gegants de Sant Pere Molanta
Gent Gran Castell d’Olèrdola
Placa reconeixement Josep Mir (ex alcalde d’Olèrdola)

Any 2004 –
XXIV TROBADA
		
		

Associació Voluntaris Protecció Civil/ Bombers d’Olèrdola/ ADF – Voluntariat
en general per la tasca duta a terme durant l’incendi a Olèrdola estiu 2003.
Amb record al voluntari difunt Carles Arroyo Folch
Placa reconeixement Pere Sadurní (Sant Pere Molanta)

Any 2005 –
XXV TROBADA

Isabel Ullate Valls (per haver escrit el llibre sobre Olèrdola / Pere Clavé Bruna)
Placa reconeixement Felip Vilella (La recull Marina Vilella )

Any 2006 –
XXVI TROBADA

Grup de Ball bastons de Moja
Placa reconeixement Josep Mitjans (Moja)

Any 2007 –
XXVII TROBADA

“Centro Cultural y Rociero” de Daltmar
Placa reconeixement Josep Montané Verge (president F.C. La Plana Rodona)

Any 2008 –
XXVIII TROBADA

Societat Cultural La Lleialtat de Sant Miquel d’Olèrdola (Xè aniversari)
Placa reconeixement Josep Domènech

Any 2009 –
XXIX TROBADA

Àrea de Cultura de Can Trabal
Placa reconeixement Salvador Duran Rovira (ex alcalde d’Olèrdola)

Any 2010 –
XXX TROBADA

Grup de Joves de Moja
Placa reconeixement Revista Font Tallada

Any 2011 –
XXXI TROBADA

Grup de teatre l’Arrel (SMd’O)
Placa reconeixement Carles Ibáñez (president Base Olèrdola / futbol)

Any 2012		
Geganters de Moja
XXXII TROBADA
Placa de reconeixement a Núria Molist, responsable de la seu d’Olèrdola del
		Museu d’Arqueologia

Marina Vilella, en nom de l’Arrel, recollia el premi l’any
2011

Any 2013		
XXXIII TROBADA
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Associació Fotogràfica de Moja
Placa de reconeixement a Joan Lloses pel desplegament de la xarxa wi-fi
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TROBADA

Concert d’animació infantil amb música dels Beatles

Un any més durant la tarda de diumenge, després de
la paella popular, la Trobada d’Olèrdola reserva un espai
destacat per espectacles d’animació infantil. En aquesta
ocasió la Companyia Mamacaca ens oferirà la seva “Música per escarabats”. Es tracta d’ un concert d’animació
infantil fet a partir de cançons dels Beatles, amb adaptacions lliures i divertides al català de les lletres de l’universal

grup anglès. Així, el tema “Lady Madonna”, passa a ser
“Senyora Ramona” i per iniciar el concert es canta un “Ei
vine amic”.
Joan Vallcorba, de la companyia Mamacaca, anuncia
que en l’espectacle menuts i grans hi participen sense distincions. La música, però també un clown, ens convidaran
a compartir balls, jocs, pessigolles i cançons.

La Roma clàssica té el seu lloc a la
Trobada amb el Festival Eva

Els contes amb piano també
acampen al castell

Elisabeth Ulibarri i Òscar Igual serviran el remenat de contes

Entrar en un bosc sense por als monstres, buscar un pastís
que s’escapa o visitar una lluna que no sempre està al mateix
lloc. Tot això i moltes coses més hi caben en el variat “Remenat de contes i piano” que Elisabeth Ulibarri i Òscar Igual
conduiran dissabte, a les 10 de la nit, a la Trobada d’Olèrdola.
L’activitat és una de les novetats que s’incorporen a la programació en aquesta 34a edició de la Trobada, amb la voluntat
d’atraure dissabte a la nit a més públic al Conjunt Monumental
i oferir una activitat familiar, també pensant en els grups que
acampen al Castell durant la Trobada.
Elisabet Ulibarri narrarà les històries i Òscar Igual tindrà
cura de l’acompanyament al piano. I ja avancen que hi haurà
de tot una mica. Acció i dinamisme per començar, així com
tranquil·litat per anar acabant i acompanyar el son dels més
petits. Sense descuidar contes juganers, històries clàssiques
o d’altres que també convidaran a reflexionar als adults, com
la narració que es dedica a les presses de la nostra vida.

Carles Alcoy i Assumpta Mercader
oferiran la narració
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La Trobada d’Olèrdola
acull una de les sessions
programades en el 10è Festival Eva, de narració i tradició oral. Després del “Remenat de contes i piano”
Assumpta Mercader i Carles
Alcoy narraran “Romans
Augustos : Lívia i Mecenes”, a dos quarts de 12 de
la nit de dissabte 7 de juny.
L’espectacle ens transportarà als records que tenien
de l’emperador August el
seu millor amic, Mecenes,
i la seva dona, Lívia. Ens
oferiran el seu punt de vista de les guerres, complots
d’assassinats i interessos
particulars que travessaren
la vida d’August.
Amb el suport de
l’Ajuntament
d’Olèrdola,
l’activitat es fa gràcies a la
col·laboració del Festival
Eva amb el Tarraco Viva de
Tarragona i s’inclou dins
de la celebració del 2.000
aniversari de la mort de
l’emperador August.

TROBADA

Programa 34a Trobada d’Olèrdola
A càrrec d’Elisabeth Ulibarri
A 2/4 de 12 de la nit, Assumpta Mercader i Carles Alcoy.
Romans Augustos: Lívia i Mecenes
Dins el Festival EVA. www.enveualta.com
Seguidament, Música de terrassa

Diumenge 8 de juny

A partir de les 8 del matí, Sardinada popular
A càrrec del Grup gastronòmic 3pins
De 10 a 13h, Exhibició de puntes
A càrrec de l’Escola de puntaires d’Olèrdola

Divendres 6 de juny

2/4 de 10 de la nit, a un restaurant del municipi.
XXI Sopar de regidors/es i ex-regidors/es
Prèvia reserva al telèfon de l’Ajuntament.

A les 11, Guisla la remeiera (visita teatrelitzada)
Inscripció prèvia al Centre d’interpretació
A càrrec de Tríade Serveis culturals

Dissabte 7 de juny

D’11 a 1 del migdia, Concurs de dibuix infantil.
Podeu recollir el material al costat de l’aula taller

A les 5 de la tarda, Accés a l’acampada.
Caldrà presentar resguard d’inscripció.

A 2/4 de dotze del migdia, Missa solemne
Al Pla dels Albats

De 5 a 8 de la tarda, Inflables infantils.

Seguidament, Lliurament del Premi Rossend Montané

A 2/4 de 6 de la tarda, Taller : Reciclem fent una joguina!
Organitza: Mancomunitat Penedès – Garraf

A la una del migdia, Exhibició dels balls folklòrics del municipi

A 2/4 de 7 de la tarda, Xocolatada popular.

A continuació, XXIV Paella popular.
El preu del tiquet és de 6 euros.
Col·labora: Fruites i verdures Plana Rodona

A 2/4 de 7 de la tarda, Tast de mostos i vins monovarietals.
A càrrec de Dani Pascual, de Suc de Vida
www.sucdevida.com
Places limitades prèvia inscripció a mulinaripm@gmail.com

A 2/4 de 5 de la tarda, Lliurament dels Premis de dibuix
infantil

A 2/4 de nou del vespre, Exhibició de country
A càrrec del Grup de country de Sant Pere Molanta

Seguidament, Espectacle infantil: Música per escarabats
A càrrec de La Cia. Mamacaca

A partir de 2/4 de 9 del vespre, Botifarrada popular.
El preu del tiquet és de 3 euros.

A partir de les 5 de la tarda, Súper-tirolina!
A partir de 2/4 de 6 de la tarda, Guerra d’aigua
Porteu banyador!

A les 10 de la nit, Remenat de contes i piano
(contes infantils)

El tiquet del sopar popular i de la paella tenen un cost de 3 i 6 euros, respectivament.
Es poden obtenir als establiments del municipi i el mateix dia de la Trobada.
Per accedir a l’Acampada caldrà haver-se inscrit a les oficines municipals, en el seu
horari habitual, abans del 5 de juny 2014. (Caldrà adjuntar còpia del DNI).
El servei de bar serà gestionat per la Colla de Diables de Moja.
Durant la Trobada d’Olèrdola hi haurà servei de Wi-Fi gratuït.
Un any més, per la bona convivència i desenvolupament de la Trobada, continuarà vigent
el conjunt de normes d’obligat compliment pels assistents.
AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

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

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

