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S’actualitza el
cadastre d’Olèrdola

Remei Ullate i el Molanta
guanyen el premi
Rossend Montané

El municipi
s’omple de
Festa Major
Després de Moja, Can Trabal i
Daltmar, ara toca el torn
a Sant Pere Molanta

La baixada d’inscripcions
obliga a reorganitzar el servei 
de la llar d’infants “El Pàmpol”



Ja està operativa la seu electrònica
a la web de l’Ajuntament d’Olèrdola

Si es disposa de conne-
xió a internet, fer els tràmits 
municipals des de casa és 
possible a Olèrdola sense 
necessitat de desplaçar-se a 
les oficines de l’ajuntament. 
Des de mitjans de juny 
està operativa a la web de 
l’Ajuntament d’Olèrdola el 
sistema de seu electrònica, 
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eina, que garanteix seguretat, transparència informativa i facilitat 
en la tramitació. Coincidint amb l’activació de la seu electrònica, 
des de dimecres 18 de juny  també ha passat a ser operatiu el 
servei “perfil del contractant”, una eina incorporada a la web mu-
nicipal i  que permet seguir les licitacions en curs de concursos 
públics, també amb la garantia d’autenticitat. Per a fer ús de la 
seu electrònica cal certificat digital d’identificació o el dni electrò-
nic. A través de la seu es pot tramitar qualsevol instància adreça-
da a l’Ajuntament i és consultable l’estat dels expedients oberts 
que afectin al ciutadà.La implementació d’aquests serveis busca 
aprofitar les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. En 
el cas d’Olèrdola, impulsar la tramitació des de casa gràcies a 
internet també era una demanda de molts veïns tenint en compte 
la dispersió de nuclis existent al municipi.

Les obres de renovació de la xarxa d’aigua al carrer Wil-
son de Sant Pere Molanta hauran d’esperar uns mesos. Tot 
estava enllestit per a que els treballs s’iniciessin aquest mes 
de juliol, aprofitant l’aturada de l’activitat a les escoles. Però 
l’Ajuntament ha rebut aquest mes de juny una comunicació 
de la Generalitat en la que s’informa que ara no podrà satisfer 
la subvenció atorgada per a fer l’obra, concedida dins dels 
projectes presentats per Olèrdola al PUOSC(Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya). Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, es 
mostrava “decebut i sorprès” perquè la Generalitat hagués 
congelat aquestes aportacions econòmiques i ho comuni-
qués a pocs dies d’iniciar-se els treballs. La solució que ara 
s’afrontarà és que l’Ajuntament avanci la totalitat de l’import.

La Generalitat va aprovar una subvenció de més de 47.700 
euros per a fer les obres. Per a completar el pressupost del 
projecte, de prop de 59.500 euros, l’Ajuntament va aprovar 
una modificació del pressupost d’aquest 2014 que incorpo-
rava destinar 11.800 euros d’aportació municipal als treballs 
de renovació de la xarxa d’aigua del carrer Wilson. Josep Tort 
anunciava que en el ple del mes de setembre es procediria a 
fer una modificació de pressupost per tal de garantir la totalitat 
del finançament per a fer els treballs aquest any. La previsió 
és que les obres es realitzin a finals de desembre, aprofitant 
l’aturada de l’activitat a l’escola Rossend Montané per les va-
cances de Nadal.

L’incompliment de la Generalitat 
fa que s’endarrereixin les obres

del carrer Wilson 

Les obres es preveuen fer durant el desembre

La façana de l’església de Sant 
Pere Molanta ja compta amb la 

imatge del sant
Des de diumenge 6 de juliol, la façana de l’església de Sant 

Pere Molanta compta amb la imatge de sant Pere. Que això 
sigui així és fruit “de la providència”, segons valorava el bis-
be Agustí Cortès durant la missa celebrada en acabar l’acte 
de benedicció de la imatge. El mateix bisbe de Sant Feliu de 
Llobregat explicava que no és gens freqüent que es reuneixin 
les circumstàncies que han concorregut a Sant Pere Molanta 
per a fer la imatge. Tot parteix de la casualitat. Salvador Miras, 
autor de l’obra, és aficionat al ciclisme. En un dels seus reco-
rreguts per la comarca amb dos amics més, un dia aquest veí 
dels Monjos va aturar-se a descansar a l’església de Sant Pere 
Molanta. En coincidir amb dos dels membres de la parròquia, 
Salvador Santacana i Antoni Palazón, va conèixer l’objectiu 
que s’havien fixat des de Sant Pere Molanta d’instal·lar una 
imatge del sant a la façana de l’església. Miras, ceramista i 
escultor autodidacta,  ja s’havia adonat en altres ocasions del 
buit existent a la façana del temple i es va oferir a fer la imatge 
de forma desinteressada. Això passava a inicis de la tardor 
passada i ja aquest estiu l’exterior de l’església té imatge de 
sant Pere. La imatge és una peça única, inèdita i realitzada 
per l’ocasió. Està elaborada en fang refractari, no passa dels 
70 centímetres i per a fer-la Miras es va inspirar en diferents 
iconografies del sant, incloent la present en l’altar major de 
l’església. Partint del classicisme, és una imatge on hi desta-
ca el símbol de la clau. L’Ajuntament d’Olèrdola va lliurar una 
placa d’agraïment a Salvador Miras. També es va esmentar el 
treball altruista fet pel mecànic Cristòfol Rodríguez en la repa-
ració de l’orgue de l’església. Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, 
posava l’accent en la importància del treball de les persones 
perquè la comunitat se’n vegi beneficiada.

La benedicció la presidia el bisbe Agustí Cortès

una nova plataforma que es posa a disposició de la ciutada-
nia i que permet accedir a la informació pública generada per 
l’administració municipal, serveis i fer tràmits a través d’internet. 
Accedint al domini olerdola.cat, es pot disposar d’aquesta nova 



Butlletí Informatiu Municipal · Agost de 2014

Després d’analitzar 
les dades definitives 
d’inscripcions a les esco-
les bressol del municipi i de 
constatar-se un descens 
de sol·licituds, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha decidit reor-
ganitzar el servei de llars 
municipals d’infants per 
adaptar-lo a les necessitats 
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L’escola bressol de Sant Pere Molanta només ha rebut una nova preinscripció 

Molanta. Des de l’Ajuntament s’ha ofert  a les famílies afecta-
des la possibilitat d’utilitzar l’escola bressol Gotims de Moja, 
l’altra llar d’infants d’Olèrdola de titularitat municipal. Una altra 
opció plantejada per l’Ajuntament és la utilització d’una aula en 
l’edifici de l’escola Rossend Montané. Els espais estan adaptats 
a les necessitats d’infants d’educació infantil i es compta amb 

L’Ajuntament d’Olèrdola reorganitza el servei de
llars d’infants per la baixada d’inscripcions

Es regularitza el cadastre
En un període de 4 anys, tots els 

municipis de l’estat han de procedir a la 
seva regularització cadastral. La mesura 
s’incorporava en una modificació de la llei 
del Cadastre i és de caràcter obligatori. 
En el cas d’Olèrdola, l’inici del procedi-
ment es va publicar al BOE el 16 de juny i, 
des de l’endemà, s’estableix un termini de 
6 mesos per a realitzar-se.

Antoni Ripollès, gerent de la Gerèn-
cia Regional del Cadastre de Catalunya, 
indicava a l’emissora de ràdio municipal, 
Canal 20-Ràdio Olèrdola, que el propòsit 
d’aquesta regularització és el de tenir el cadastre del municipi actualitzat amb les 
dades reals. Per això es contrasta que les descripcions de propietats incloses en 
el cadastre corresponguin amb allò realment existent. Ripollès detalla que les di-
ferències comporten donar d’alta noves construccions no registrades, augmentar 
les descripcions perquè s’han produït ampliacions o bé fer constar construccions 
auxiliars, com les piscines.

Ripollès subratlla que aquest procediment d’actualització només afecta als ti-
tulars de béns immobles “que tinguin discrepàncies entre el que hi ha al cadastre 
i la realitat”, la qual cosa representa “una part molt petita del conjunt”.

El gerent de la Gerència Regional del Cadastre posa l’accent en què el propòsit 
de la regularització és el de lluitar contra el frau fiscal que comporta la desactua-
lització del cadastre en el cas del pagament de l’IBI, l’Impost de Béns Immobles. 
Per Ripollès, el procediment busca “la justícia tributària” i es mostra convençut 
que evitar el frau és un objectiu que comparteixen la totalitat d’ajuntaments i “tots 
els ciutadans que paguen el que han de pagar”.

Per donar compliment a aquestes actuacions, una empresa acreditada per la 
Gerència del Cadastre, l’empresa NEXCAT, està fent des de dilluns 21 de juliol 
tasques de treball de camp pel municipi. Els seus treballadors van degudament 
acreditats i preveuen completar aquests treballs de comprovació abans d’un mes. 
Per completar la tramitació d’aquesta actualització del cadastre a Olèrdola, el ter-
mini màxim establert és fins el 17 de desembre.

actuals. Des de l’Ajuntament s’ha assenyalat que la baixada 
d’inscripcions comporta que l’escola bressol El Pàmpol de 
Sant Pere Molanta no pugui obrir portes el curs que ve, un cop 
s’ha confirmat que en aquest centre només s’ha registrat una 
única nova preinscripció  pel curs escolar 2014-15. El regidor 
d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier Serramià, 
assenyalava que amb aquestes dades es fa “inviable” oferir el 
servei en les mateixes condicions pel curs que ve.

Des de l’Ajuntament d’Olèrdola s’ha subratllat que la decisió 
és “temporal” perquè la intenció és que l’escola continuï ober-
ta. Per això en la propera preinscripció, la que regularà l’accés 
a places escolars pel curs 2015-16, s’oferiran totes les places 
que té autoritzades l’escola bressol El Pàmpol de Sant Pere 

Un centenar d’inscrits 
als casals d’estiu

Sumades les sis setmanes d’activitat 
han participat en els casals d’estiu 
d’Olèrdola prop d’un centenar d’infants. 
Les activitats s’iniciaven el 25 de juny i 
s’han realitzat fins el divendres 1 d’agost. 
Per tal de facilitar la inscripció, aquest any 
el Consell Esportiu de l’Alt Penedès ha 
introduït la novetat d’oferir casal d’estiu 
tant a Moja com a Sant Pere Molanta. 
L’horari ha estat des de les 9 del matí a 
les 2 del migdia, amb un dia a la setmana 
d’excursió. 

Malgrat tenir dues seus diferenciades, 
els casals d’estiu d’Olèrdola compartien 
moltes activitats i la línea de treball. A 
Sant Pere Molanta durant aquestes set-
manes han acabat passant una quarante-
na de participants, mentre que a Moja han 
superat la cinquantena. Per setmanes, les 
de major afluència han estat les dues cen-
trals de juliol, del 14 al 25.

Ajudes per aliments
L’Ajuntament d’Olèrdola ha 

adquirit kits d’alimentació per a 
famílies que ho necessiten. Les 

ajudes s’atorguen a
través de serveis socials.

Per sol·licitar-ho, les persones 
amb aquestes necessitats cal 
que es posin en contacte amb 

l’Ajuntament,
al telèfon 93 890 35 02

l ’ a u t o r i t z a c i ó 
per part del 
D e p a r t a m e n t 
d’Ensenyament.

En el moment 
de tancar l’edició 
d’aquest butlle-
tí, l’Ajuntament 
i les famílies 
seguien mante-
nint converses 
per estudiar de 
forma conjunta 
solucions a la 
situació i valorar 
les alternatives 
proposades.



APO-PM segueix treballant per
les persones

En aquests dies en què vivim les festes 
i les vacances no deixarem pas de banda la 
nostra prioritat, els nostres veïns i les seves 
necessitats.

Un dels temes que més ens preocupa 
és poder continuar oferint el servei d’ escola 
bressol a St. Pere Molanta on per al pròxim 
curs només hi ha 9 inscrits.

Cal tenir en consideració que aquesta 
no és una competència dels ajuntaments, 
que hi ha una responsabilitat  per part 
d’administracions superiors de donar suport 
econòmic a les llars i que aquests o no arri-
ben, o arriben tard i de forma reduïda.

Amb tot, entenem que aquest és un ser-
vei molt important pels nostres veïns i això 
fa que per part de l’ajuntament es realitzi un 
gran esforç econòmic, i també per part de 
les famílies. Des de fa unes setmanes estem 
treballant de manera conjunta, pares/ajunta-
ment, per poder trobar una solució que per-
meti donar aquest servei a St. Pere amb un 
cost raonable per ambdues parts.

L’equip de govern de l’actual consistori 
olerdolenc entenem que hi ha serveis pú-
blics que degut a la seva baixa utilització 

o demanda per part de la societat i el seu 
elevat cost, poden fer desestabilitzar les fi-
nances públiques i de retruc posar en pe-
rill la resta de serveis que sí són demanats 
per la població. Però la legislació actual ha 
minvat l’autonomia local, fins al punt, de no 
permetre utilitzar els propis recursos en allò 
que necessita la població, per tant, també 
lluitem perquè se’ns reconegui que, ajunta-
ments sanejats com el nostre, puguem fer 
ús dels diners que tenim de la manera que 
necessitem, bé sigui per donar més serveis 
al municipi, per fer obres o donar suport a 
les necessitats dels olerdolencs.

Mentrestant, al municipi ja tenim les 
Festes Majors aquí, unes ja han passat amb 
gran èxit, felicitats a tots,  les altres a punt 
d’arribar, esperem que ho passeu molt bé. 
Aquests són dies de retrobaments, de re-
pòs, de gaudir d’un munt d’actes que, com 
cada any, estaran protagonitzats per les en-
titats d’Olèrdola, les quals esdevenen veri-
tables organitzadores de les nostres festes.

En aquest sentit cal posar sobre la taula 
les desenes de persones que estaran treba-
llant i col·laborant per la festa, una feinada 
sense hores i que de ben segur ens deixarà 
contents i exhausts alhora!

Des d’aquí el nostre reconeixement als 

voluntaris de les entitats, brigada municipal, 
vigilants, tècnica de cultura, i a tots aquells 
que us mobilitzeu pel bon desenvolupament 
les festes, pel vostre esforç, per la vostra 
capacitat de generar unió entre veïns, d’unir 
el municipi: ànims i moltes gràcies a tots. A 
tots els veïns i veïnes, bon estiu i bones va-
cances!
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Benvolguts veïns i veïnes d’Olèrdola. 
Els passats dies 7 i 8 de juny va tenir  lloc 
la Trobada d’Olèrdola , amb una participa-
ció més que notable. Això, juntament amb 
l’entrega dels premis Rossend Montané a 
persones i entitats del municipi que consi-
derem molt merescuts, van arrodonir uns 
actes festius , que quedaven en segon pla 
al recordar la falta de persones , que per la 
seva col·laboració i dedicació sempre esta-
ran en el nostre record. 

També tots ens hem de felicitar i especial-
ment als responsables de l’ANC d’Olèrdola 
que els dies 27 i 28 de juny van realitzar la 
trobada al Castell d’Olèrdola de les assem-
blees dels 27 municipis de l’Alt Penedès. La 
nostra felicitació per posar el nostre muni-
cipi en el lloc que considerem que mereix 
i la nostra decepció perquè el nostre ajun-
tament NO va permetre la instal·lació de la 
taula de recollida de signatures de l’ANC els 
dies de la Trobada. Considerem que es va 
perdre una oportunitat única abans del 9N. 

En els temps que estem vivint , amb una 
crisi que porta més de sis anys de retalla-
des , especialment en l’aspecte social , no 
entenem la postura municipal del tancament 
de l’escola bressol El Pàmpol de Sant Pere 
Molanta. Segons l’ajuntament l’argument és 

que no és viable econòmicament . Aquest 
argument no ens serveix. No serveix a ningú. 
Hem d’entendre aquest problema en dues 
vessants:

- La primera és que és un servei bàsic , 
per algunes famílies, que necessiten aquest 
servei per poder treballar i perquè els infants 
recullen una experiència i una formació que 
va estar molt ben valorada el passat any 
pels pares i mares . Per tant, els serveis no 
han de ser rendibles econòmicament sem-
pre. S’ha de tenir en compte la rendibilitat 
social per les famílies i pel municipi . No 
podem acceptar que per baixar la ràtio a 9 
infants s’hagi de tancar l’escola i acomiadar 
a tot el personal. L’Ajuntament podria desti-
nar durant el proper curs romanents i modi-
ficar pressupost per ajustar-se i mantenir-la 
oberta. Potser el proper any tindríem prou 
inscripcions. 

- La segona vessant és la de la conti-
nuïtat amb l’escola infantil i  primària. El tan-
cament de l’escola bressol afectarà negati-
vament a les inscripcions a l’escola Rossend 
Montané en un futur molt proper. Si es tanca 
l’escola bressol , en pocs anys tindrem el 
mateix problema en el primer curs d’infantil.

Potser no va ser una bona idea externa-
litzar la gestió. Evidentment l’empresa ha de 

tenir beneficis. Aquests beneficis, si fos mu-
nicipal podrien anar destinats a la reducció 
de quotes i així tenir més inscripcions. Ente-
nem que és una decisió política, no econò-
mica, la que cal donar per resoldre aquest 
problema. Una justificació més la tenim en 
varis municipis de la nostra comarca, que 
amb menys nens, paguen menys i continua 
oberta. Potser els nostres governants hau-
rien d’aprendre de l’experiència dels altres. 

En tot cas els motius econòmics per man-
tenir l’escola bressol El Pàmpol oberta , no 
afecta per mantenir el sou de l’interventora 
municipal , un sou que es paga tot i que la 
llei no obliga a disposar d’aquesta figura ad-
ministrativa al no superar el nostre municipi 
els 5000 habitants.

Ara que estem a punt de finalitzar el mes 
de juliol, aprofitem per desitjar-vos unes bo-
nes vacances i una molt bona Festa Major, 
sense oblidar-nos, de que alguns temes no 
poden esperar a després de les vacances. 
Hem de continuar treballant i esperem que 
no sigui massa tard.
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El Club de Futbol Parroquial Sant Pere Molanta i Remei Ulla-
te han obtingut el 22è Premi Rossend Montané. L’acte de lliu-
rament d’aquest premi que distingeix a persones i entitats que 
s’han significat pel seu treball a favor d’Olèrdola  tenia lloc diu-
menge 8 de juny al migdia, dins dels actes de la 34a Trobada 
d’Olèrdola, la festa de germanor del municipi que s’ha celebrat 
al castell enmig d’un gran ambient i d’una participació superior 
a la dels darrers anys.

Remei Ullate ha rebut la placa de reconeixement en agraï-
ment al seu esforç i treball per la cultura popular, el lleure i el tea-
tre amateur d’Olèrdola. En nom del Consell Consultiu de Cultura, 
l’òrgan consultiu de participació que atorga el premi, la regidora 
de cultura, Arantxa Torres, recordava que Remei Ullate també 

El CFP Sant Pere Molanta i Remei Ullate reben
el premi Rossend Montané

Narracions de qualitat amb
el Festival EVA

El Festival EVA de narració i tradició oral és garantia de 
qualitat. Les seves variades propostes les tenen. I Sant Pere 
Molanta ho va poder tornar a comprovar de nou  aquest any, 
en la desena edició del Festival. Dissabte 7 de juny, dins de la 
penúltima jornada de l’EVA, una vuitantena de persones van 
poder gaudir dels contes xinesos que explicava Gina Clotet 
a la Societat Principal-Unió. Utilitzava tècniques japoneses 
del kamishibai, titelles i objectes. Però era la narració oral la 
protagonista,posada al servei d’explicar la història d’un pinzell 
màgic que donava vida als objectes que es pintaven si l’autor 
tenia bon cor. O bé la història de la fada Lian, una narració que 
té molts punts de contacte amb el conte del rei Mides. 

A Olèrdola, el mateix dissabte a la mitjanit, també es va 
poder veure dins del Festival “Romans Augustos: Lívia i Me-
cenes”, a càrrec d’Assumpta Mercader i Carles Alcoy en la 
programació de la Trobada d’Olèrdola.

La regidora Arantxa Torres lliurava el premi
a Remei Ullate

El regidor Juanma Samblàs adreçant-se al president i expresidents
del Molanta

Participació i ambient familiar
en la Trobada

La Trobada 
d’Olèrdola va ser 
tot un èxit. En la 
seva 34a edició, la 
trobada de germa-
nor del municipi es 
vivia el 7 i 8 de juny 
amb una gran parti-
cipació popular re-
editant la seva con-
dició de ser un punt 
de relació entre 
veïns dels diferents 
nuclis del municipi. 
Són moltes les xi-
fres que indiquen que ha estat una trobada molt concorregu-
da, amb major assistència que les dels darrers anys. Diumen-
ge al migdia, moment àlgid de participació, les cues de cotxes 
aparcats anaven més enllà de la Masia Segarrulls. Dissabte 
al vespre es van servir 400 botifarres, el diumenge al matí es 
van haver de cuinar 300 racions de sardines per l’esmorzar i 
de nou la paella popular va superar les 600 racions servides. 
També s’ha notat un augment de persones acampades durant 
el cap de setmana de la Trobada al castell, arribant a les 110 
persones. Les novetats introduïdes el dissabte al vespre van 
comptar amb un seguiment apreciable i diumenge al migdia 
l’acte de lliurament del premi Rossend Montané, primer, i des-
prés l’actuació dels balls folklòrics, va convocar davant de la 
muralla a un nodrit públic familiar que no es van voler perdre 
dues de les propostes centrals de la Trobada. 

de la Societat La Lleialtat, del grup de veïns que va impulsar La 
Plana Rodona de futbol i també va coordinar els primers ca-
sals d’estiu d’Olèrdola. Però sobretot, a Remei Ullate se la vin-
cula amb el teatre, per la seva condició de fundadora de l’Arrel 
i d’haver estat primer membre de la Junta de la Coordinadora 
Gatap i després de la Federació de Grups Amateurs de Catalun-
ya. El Club de Futbol Parroquial Sant Pere Molanta rep el premi 
Rossend Montané en l’any del seu 50è aniversari. Juanma Sam-
blàs, regidor d’esports, assenyalava que en aquests 50 anys 
d’història el club havia esdevingut un “dels més reconeguts del 
Gran Penedès”. Acompanyat dalt de l’escenari pels tres darrers 
expresidents, rebia el premi Jaume Arnan, president del club 
des del passat mes d’abril.

havia rebut el 
passat novembre 
el premi “Arle-
quí” que atorga 
la Federació de 
Grups Amateurs 
de Teatre en reco-
neixement a una 
trajectòria. Veïna 
de Sant Miquel i 
mestra de profes-
sió, Remei Ullate 
va formar part de 
la Comissió de 
Festes de Sant 
Miquel, dels inicis 



La Caminada de Moja a Montserrat, gran acte de lleure popular
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La pràctica totalitat dels inscrits van arribar a Montserrat

La Caminada popular de Moja a Montserrat s’ha consoli-
dat com una activitat lúdica de referència a Olèrdola en l’inici 
de l’estiu. Dissabte 28 de juny a la tarda, amb sortida des de 
la plaça Tedéum, 106 persones inscrites van afrontar el rep-
te d’arribar l’endemà a primera hora del matí al monestir de 
Montserrat. Ho van assolir la pràctica totalitat, gràcies a la 
preparació conscient que portaven. Però també va influir en 
aquest èxit l’acurada organització, que no va deixar marge per 
a improvisacions i que parteix d’una concepció de l’ activitat 
com a proposta de lleure i no competitiva.

Per bé que hi predominaven els participants d’entre 20 i 40 
anys, hi havia molta diversitat d’edats entre els inscrits. Van 
prendre la sortida alguns nens que no arribaven als 10 anys, 
convivint amb adults que passaven dels seixanta. 

Es presenten  a Olèrdola els 
27 grups de l’ANC formats

a la comarca
L’Alt Penedès té constituïdes assemblees territorials de 

l’ANC en tots els seus 27 municipis. Per donar relleu a la im-
plantació assolida, dissabte 28 de juny tenia lloc una presen-
tació conjunta dels grups locals de l’ANC de l’Alt Penedès, en 
un acte carregat de simbolisme celebrat al castell d’Olèrdola. 
L’esdeveniment  ha estat tota una reafirmació festiva i cívica 
de la convicció independentista present a la comarca, reunint 
a representants dels 27 grups locals de l’Assemblea Nacional 
Catalana formats a l’Alt Penedès.

Tal i com ja es va fer l’11 de Setembre passat, representants 
d’entitats del municipi van desplegar una estelada de grans 
dimensions i la van transportar a peu des de la masia Sega-
rulls fins a l’accés al castell. Allà, prenien el relleu membres de 
les assemblees territorials per a portar l’estelada davant de la 
muralla. Un cop situada a terra, sobre la seva tela es va anar 
formant el puzzle del mapa de l’Alt Penedès amb les 27 peces 
de cada municipi que aportaven les 27 territorials de l’ANC. 
Era un clar simbolisme del compromís comarcal existent amb 
els objectius que persegueix l’ANC. Després va tocar el torn 
de l’actuació de balls del municipi. Hi van ser presents els ge-
gants de Sant Pere Molanta, les panderetes de Moja i el Club 
Rítmica Olèrdola. En Pere Moranta va ballar portant a la mà una 
estelada i les noies de rítmica van incloure aquesta bandera en 
les seves coreografies. El grup de bastoneres de Moja “El Toc 
d’Olèrdola”van ser portadores de l’estelada però no van actuar. 
Un dels centres d’interès de la jornada també va ser la presèn-
cia de tres soldats “miquelets”, gràcies a la col·laboració d’un 
grup de recreació històrica.

En el torn de parlaments, Fina Mascaró, en nom de l’ANC 
d’Olèrdola, donava lectura a un manifest conjunt de les ANC de 
l’Alt Penedès que marcava el compromís de treball d’aquesta 
organització per al 9 de novembre. Jaume Marfany, vicepresi-
dent de l’ANC, va indicar que l’Alt Penedès es posa d’exemple 
d’extensió territorial dins de l’ANC, destacant que en només un 
any s’ha passat de 6 a 27 assemblees.

Diumenge 29 de juny 
Sant Pere Molanta aco-
llia la 18a edició de Fira-
mercat, la fira d’artesania, 
antiguitats i objectes de 
segona mà. El temps va 
acompanyar i el movi-
ment de públic per la fira 
ha estat constant, espe-
cialment durant el matí i 
a darrera hora de la tarda. 

El Firamercat més concorregut 
dels darrers anys

Indicadors com el seguiment de les activitats o els esmorzars 
servits permeten afirmar que ha estat l’edició més concorregu-
da de Firamercat dels darrers anys.

En el moment  de fer valoracions, tothom coincidia en indi-
car que la primera trobada de vehicles clàssics i de competició 
havia permès atraure a més públic durant el matí. La trobada, 
organitzada per Lluís López, ha reunit a més de 80 cotxes de 
més de 30 anys d’antiguitat. 

Firamercat va comptar amb actuacions de balls del munici-
pi i l’exhibició del grup Gatzara country. No hi van faltar activi-
tats clàssiques com la xocolatada o el concurs de munyir ca-
bres. Amb l’ànim d’impulsar activitats per celebrar Sant Pere, 
aquest any el Grup de Joves va tenir un major protagonisme, 
organitzant divendres una Festa Jove a la pista. Dissabte es va 
seguir oferint el sopar popular, a la plaça Bosquina.

Aquagym a la piscina de Daltmar
Qui desitgi prac-

ticar la gimnàstica 
dins de l’aigua, ho 
pot fer a la piscina de 
Daltmar. Els dime-
cres i els divendres 
s’han programat en 
aquesta instal.la-
ció del municipi les 
sessions “Estones 
d’Aquaym”, en hora-
ri de les 15:30 a les 
16:30h. El preu per 
sessió és de 2 euros i, si es desitja després quedar-se a la 
piscina, caldrà abonar el mòdic preu de l’entrada al bar social.
Amb activitats com l’aquagym, es busca dinamitzar Daltmar i 
aprofitar les possibilitats que dóna disposar d’un equipament 
com la piscina.Les persones interessades en rebre més infor-
mació de l’activitat, poden trucar al telèfon 617 771 860.



Butlletí Informatiu Municipal · Agost de 2014

Moja respon amb participació per Festa Major
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Un dels principals objectius que perseguia l’Àrea de Cul-
tura de Can Trabal durant la Festa Major era el de reunir a 
diferents generacions en els seus actes, celebrats el darrer 
cap de setmana de juliol. El propòsit s’ha assolit i en forces 
dels actes, especialment dissabte a la nit, la Festa Major va 
convocar a veïns de totes les edats. 

Dissabte, durant l’empalmada, es va assolir diferenciar 
amb èxit dos ambients simultanis. A la pista poliesportiva es 
podia ballar amb èxits d’avui i de sempre. Mentre que a la 
zona del parc infantil es podien seguir sessions de dj’s amb 
música house i tech-house.

Diumenge a la tarda, a la pista poliesportiva, van cridar 
agradablement l’atenció els tallers de circ, que donaven conti-
nuïtat als espectacles que es van oferir dissabte. 

Malgrat comptar amb efectius limitats, especialment en la 

Molts veïns van seguir el pregó d’Estíbaliz Leal

Veïns de totes les edats es fan seva la Festa Major de Can Trabal 

Les activitats vinculades amb el circ van  ser un dels centres de la festa

La Comissió de Festes de Moja ha ofert una valoració ini-
cial molt satisfactòria de la Festa Major, que vivia els seus ac-
tes del 20 al 27 de juliol. La participació de veïns per sobre de 
les previsions es va notar en actes com el cinema a la fresca, 
el dimarts 22,  o bé en l’esmorzar popular de dissabte. També 
va funcionar amb un ampli seguiment el concert de gralles de 
dimecres i el de jazz de dijous. Des de la Comissió també han 
posat l’accent en la gran resposta de públic al pregó i en el 
manteniment de l’aposta de la nit de dissabte, amb la Banda 
del Drac a la rambla Pau Casals.

Diumenge en les activitats infantils no es va poder comp-
tar amb les anunciades passejades en poni i l’espectacle 
d’animació, a la plaça Tedeum, va reunir per la tarda a un cen-
tenar de participants, entre infants i familiars. El concorregut 
concert amb el grup Trams, a la Rambla Pau Casals, va posar 

cloenda a la Festa Major. 
Divendres a la nit, els Diables de Moja aportaven especta-

cle pirotècnic de qualitat i sàtira irreverent. Un dels moments 
més recordats dels versots es vivia quan els Diables van dis-
fressar de vaca a l’alcalde i van simular munyir-lo per obtenir 
recursos. Abans, en el pregó, Estíbaliz Leal va repassar la seva 
trajectòria associativa al poble i va fer una crida als veïns per-
què s’impliquessin en els actes que s’organitzin a Moja.

De nou la timbarada organitzada pels Diables, celebrada 
dissabte al matí, va esdevenir un sorollós èxit de participa-
ció. Es reunia a 10 colles, incloent els amfitrions, amb prop 
de 300 participants. La cercavila de dissabte al vespre, a un 
ritme molt lent, va comptar enguany com a colla convidada als 
gegants de Sant Pere Molanta

feixuga tasca d’assumir el servei de bar, des de l’Àrea de Cul-
tura de Can Trabal s’ha agraït la col·laboració dels veïns que 
van implicar-se en els preparatius de diferents actes des de di-
vendres, dia d’inici de la Festa Major, fins diumenge al vespre.

Els Diables van disfressar de vaca a l’alcaldeEl grup Trams tancava la festa

La paella de la Trobada Popular de 
Sant Pere reuneix a 240 persones

Tal i com es preveia, la 
paella popular es conver-
tia en l’acte més partici-
pat dels que s’han realit-
zat dins de la VII Trobada 
Popular de Sant Pere Mo-
lanta. Fins a 240 perso-
nes omplien la sala de la 
Societat-Principal Unió 
per a compartir aquest 
àpat, al diumenge 15 de 
juny. Abans de servir-se 
la paella, s’havia comptat 
amb la possibilitat de ju-
gar durant el matí a jocs 
inflables, degustar una xocolatada i seguir les evoluciones 
dels gegants, les coreografies del grup de Carnaval i els balls 
de les panderetes de Sant Pere Molanta. Una de les novetats 
va ser la participació del grup “Gatzara Country”. Dissabte a 
la tarda, una trentena de persones participaven en una cami-
nada per camins i paratges properes a Sant Pere Molanta, 
incloent un avituallament durant el recorregut. Per la nit, es va 
gaudir de sopar picnic, karaoke i bingo.
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El Centre Cultural “Virgen del Rocío” d’Olèrdola ha fet en 
els darrers anys una aposta per reforçar l’ambient de rome-
ria en el Rocio que cada any organitzen a la finca municipal 
de la Muntanyeta. Aquesta opció s’ha refermat aquest any, 
durant el cap de setmana del 14 i 15 de juny. Activitats com 
la baixada de la imatge de la verge del Rocio des de Daltmar 
fins a la Muntanyeta, dissabte a la tarda, o bé la missa rociera, 
que passava a fer-se dissabte al vespre, van comptar amb un 
elevat seguiment. En alters anys, especialment en les prime-
res edicions de la Romeria del Rocio d’Olèrdola, l’accent es 
posava en les actuacions musicals d’artistes coneguts. Ara 
això ha canviat. Es manté el concert musical, però el centre 

Aposta per l’ambient de romeria al Rocio

Actes Festa Major Sant Pere Molanta 14, 15, 16 i 17 d’agost
Actes previs 
Dissabte 9 d’agost
A les 9:00h, a la sala: 
Trobada de plaques 

Diumenge 10
A les 19:30h, a la cantonada C/ Sant Roc- 
C/Wilson: Sortida de BTT
(Sant Pere-Sitges) 

Dijous 14 
A les 16:00h, a la sala: Inscripcions tennis 
taula 
A les 16:30h, a la sala: Inici del torneig 
tennis taula 

A les 21:00h, a la sala:
Pregó de Festa Major,
a càrrec del grup de teatre de 
Sant Pere Molanta El Folre 

En acabar, pels carrers del poble: 
Correfoc 

A les 23:00h, a la pista: 
Havaneres amb el grup Xaloc,
hi haurà rom cremat per tots els assistents 

*Durant tota la Festa Major: 
Exposició: 50 anys del CFP Sant Pere
Molanta 

Divendres 15 
A les 12:00, a la Plaça Bosquina: 
Cercavila amb Diables de Sant Pere 
Molanta, Gegants i grallers de Sant Pere 
Molanta, Panderetes de Sant Pere Mo-
lanta i les Panderetes de l’Arboçar. 

A les 18:00h, al camp de futbol: 
Triangular de Festa Major, Memorial 
Jordi Petit amb FC Vilafranca, CF Vilanova 
i CFP Sant Pere Molanta 

A les 19:30h, a la pista: 
Ball de tarda, amb l’Orquestra Melodia 

A les 00:00h, a la pista: 
Concert i Ball de Nit,
amb l’Orquestra Melodia 

*Durant tota la Festa Major: 
Exposició de puntaires 

Dissabte 16 
A les 9:30h, al Gatzara: 
Inscripcions del Torneig de Dards 

A les 10:00h, al Gatzara: 
Inici del Torneig de Dards  

Entre les 12:00h i les 13:00h, a la sala: 
Recepció de les truites 

Seguidament, deliberació dels guanya-
dors i concert vermut  

A les 16:00h, pels carrers de Vila Maimona: 
Cursa de pokets bike,
Memorial Ferran Badia  

A les 18:00h, pels carrers i camins propers 
a Sant Pere: Pedalada popular 

A les 00:00h, a la pista: 
Empalmada amb els Dj’s Javi Capa, 
Sergi Domene i Javi Mula 

Diumenge 17 
A les 07:00h, pels carrers del poble: 
Matinades, a càrrec dels grallers de la 
Colla de Gegants i Grallers de Sant Pere 
Molanta  

A les 10:00h, a la sala: Campionat de Truc 

A les 18:30h, a la pista: 
Exhibició de Gimnàstica Rítmica, a 
càrrec de l’Associació Gimnastica Rítmica 
Vilafranca (AGR) 

A les 19:00h, a la pista: Espectacle infantil 
Seguidament, xocolatada 

Per acabar: Traca final 

Dos ciclistes de l’equip Sans Olèrdola 
es proclamaven dissabte 19 de juliol, a la 
localitat aragonesa de Panticosa, cam-
pions d’Espanya de BTT en la modalitat 
de cross country. Albert Planas va asso-
lir la quarta posició de la general i es feia 
amb el títol en la categoria de màster 30-
34 anys. Pere Joan Roig, en un final molt 
ajustat, va estar a punt d’assolir el triomf 
en màster 40 i es va proclamar guanyador 
en la categoria de 45-49 anys.

Campions d’Espanya
màster de BTT Canvis durant l’estiu en els horaris de les misses 

Durant l’estiu els serveis religiosos a les parròquies d’Olèrdola es mantenen 
però registren alguns canvis. A les parròquies de Sant Miquel d’Olèrdola i de 
Sant Pere Molanta, durant els mesos de juliol i agost, les misses es faran els 
diumenges a les 10 del matí, alternativament. Durant l’agost, a Sant Pere Mo-
lanta hi haurà missa el 3 d’agost. Per festivitats assenyalades al poble,  el diven-
dres 15 d’agost es farà missa a Sant Pere Molanta a les 10 del matí. L’endemà 
dissabte 16 d’agost és Sant Roc, vot del poble a Sant Pere Molanta, i la cele-
bració s’ha programat a les 11:30h.  A Sant Miquel hi haurà missa el 10, 17 i 24 
d’agost. A Moja, els diumenges i festes de juliol, agost i setembre la missa es 
farà a les 9 del matí. A partir del 21 de setembre, a les 13h. Els dies feineres, la 
celebració es farà els dijous, a dos quarts de vuit del vespre.

prioritari dels esfor-
ços és l’activitat de la 
romeria. L’aparició de 
la pluja a la una de la 
matinada de dissabte 
a diumenge va condi-
cionar el concert mu-
sical. Van poder actuar 
Adrián Jara i el grup 
d’Aky, però Ecos del 
Sur només va poder 
interpretar una cançó. 


