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Es manté el servei de llar
d’infants a Sant Pere Molanta

Compte enrere per a construir
la rotonda d’accés a Moja

Finalitzen les obres
al carrer Major

Olèrdola amb el dret a decidir



Compte enrere per a la construcció de la rotonda
d’accés al nucli de Moja

Es van complint requi-
sits per a iniciar les obres 
de construcció de la roton-
da d’accés a l’entrada de 
Moja. Durant el darrer ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, ce-
lebrat dilluns 8 de setembre , 
es va donar llum verda a un 
d’aquests tràmits indispen-
sables per a que els treballs 
puguin començar ben aviat. 
En concret es va aprovar 
l’expedient d’expropiació 
dels terrenys que són ne-
cessaris per a l’execució de 
les obres. Es tracta de dues 
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Després del corresponent 
període d’exposició pública, 
l’aprovació passava a ser 
definitiva el 13 d’agost. Se-
gons consta en el projecte, 
el pressupost d’execució per 
contracte és de 245.916 eu-
ros. L’obra també incorpora 
el desplaçament uns metres 
de la creu de terme que mar-
ca l’entrada al nucli de Moja 
per la carretera de Vilafranca. 

Josep Tort destaca-
va que el projecte ha estat 
elaborat per tècnics de la 
Diputació,amb la supervisió 

Acaben les obres del carrer Major a un cost inferior del previst

Acabar la urbanització del carrer era un compromís del govern municipal

finques que sumen una superfície d’afectació de 680 metres 
quadrats. Les indemnitzacions previstes  per aquest concepte 
són de gairebé 10.000 euros.

Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, explicava que un cop fi-
nalitzi l’expedient d’expropiacions, s’estarà en condicions de 
convocar el concurs públic per a adjudicar la realització de 
l’obra. La voluntat de l’Ajuntament és que els treballs de la 
rotonda finalitzin abans d’acabar l’actual mandat municipal, 
el mes de maig.

El projecte constructiu de la rotonda va ser aprovat ini-
cialment per la Junta de Govern Local el passat 16 de juny. 

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat l’inici de l’expedient
per a expropiar els terrenys necessaris 

de l’Ajuntament. Es considera que l’actuació suposarà “una 
millora substancial en les actuals condicions d’accés al poble” 
en la intersecció amb la carretera BV 2119, la via que uneix 
Moja i Vilafranca.

Josep Tort remarca que la rotonda culmina la feina de 
millora de la mobilitat realitzada al nucli de Moja, iniciada fa 
9 anys i que va incloure el canvi de sentits de circulació a 
l’interior del poble.

L’obra no suposa cap despesa de fons propis de 
l’Ajuntament i és subvencionada íntegrament per la Diputació 
de Barcelona.

Això ha suposat una reducció considerable de les contribucions especials
que han satisfet els veïns

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava el passat 8 de 
setembre, amb l’abstenció de CiU i el vot favorable d’ApO-
PM, la liquidació definitiva de les contribucions especials del 
projecte d’urbanització d’un tram del carrer Major de Sant 
Miquel. Després d’acreditar-se la finalització de les obres, el 
passat 7 d’agost, s’ha constatat que els treballs han tingut un 
cost inferior del previst. I és que el pressupost d’execució per 
contracte se situava en els 93.000 euros. Després l’obra va ser 
adjudicada per 65.000 i ara s’ha comprovat que l’import real 
del cost de les obres ha estat inferior al d’adjudicació, situant-
se en els 52.000 euros. Aquestes reduccions han comportat 
que els veïns es veiessin beneficiats d’una rebaixa conside-
rable en les quotes de les contribucions especials que han 
satisfet. El mateix alcalde d’Olèrdola, Josep Tort, indicava que 
l’import pagat ha estat finalment un 30% inferior al que s’havia 
situat inicialment.

Josep Tort subratlla que aquest rebaixa es deu a la bona 
gestió i a la situació actual de crisi econòmica, que fa que les 
empreses ajustin els seus preus per poder fer feines.

Les obres han suposat l’adequació de la urbanització del 
vial entre el carrer Font de l’Ametlló i el carrer Tarradellas. La 
pavimentació del vial s’ha fet amb aglomerat asfàltic, amb 

una amplada de 7 metres, i les voreres s’han construït amb 
una amplada de 1,50m. La vorera entre el carrer de la Font 
de l’Ametlló i carrer del Font de l’Avellaner, que ja estava exe-
cutada, no s’ha modificat. L’actuació també ha significat la 
connexió de nous embornals a la xarxa de clavegueram. Les 
obres també han permès completar la urbanització del carrer 
de la Font de l’Avellaner.
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En una sessió extraordinària el ple aprovava per unanimitat una moció
de recolzament a la consulta

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola reitera el seu suport
a la consulta del 9N

Implicació d’Olèrdola en la V i compromís amb el 9N

En sessió extraordinària celebrada dilluns 22 de setembre, 
el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava per unanimitat una 
moció que expressa el suport municipal a la convocatòria de 
la consulta del 9 de novembre. La sessió responia a una crida 
de l’Associació Catalana de Municipis i de l’AMI, l’Associació 
de Municipis per la Independència, que havien demanat als 
municipis catalans que formalitzessin en acords de ple el seu 
suport a la convocatòria de la consulta “per decidir lliurement 
el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets demo-
cràtics”. La moció aprovada expressa també el compromís 
de l’Ajuntament d’Olèrdola amb la realització de la consulta 
“ facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la 
possible, fent una crida a la participació”.

En la moció també es dóna “ple suport al president i al go-
vern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i als partits 
polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialitza-
ció de la consulta del 9 de novembre dins el marc legal que 
és la Llei de consultes populars no referendàries i participa-
ció ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que 
respon a la voluntat majoritària del poble català i dels seus 
representants”

En nom d’APO-PM, el regidor Xavier Serramià va recordar 
que aquesta era la tercera vegada que el ple es pronunciava 
a favor del dret a decidir. Per Serramià “és trist” que s’hagi 
d’insistir en la reclamació d’un dret democràtic.

Josep Maria Sánchez, portaveu del grup municipal de CiU, 
valorava que la llei de consultes aprovada per una àmplia ma-
joria del Parlament català era “un pas endavant” i calia recol-
zar l’actitud valenta del president de la Generalitat.

Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, va assenyalar que “dins del 
marc legal” s’ajudaria a que es pugui portar a terme al muni-
cipi la consulta.

Abans de l’aprovació de la moció es va acordar que els 
regidors no cobrarien per l’assistència a aquest ple, tal i com 
demanaven les dues entitats municipalistes impulsores de la 
convocatòria.

El ple va ser convocat amb caràcter d’urgència el mateix 
dilluns 22, poques hores abans de la seva celebració. A la ses-
sió van ser-hi la totalitat dels 6 regidors d’ApO-PM i van excu-
sar la seva absència dos dels 5 regidors de CiU.

Una trentena d’entitats d’Olèrdola s’han adherit al compromís amb el 9N

Després de la massiva mobilització de l’11 de Setembre,les 
assemblees territorials de l’ANC no defalleixen i continuen 
ben activades. És el cas del grup d’Olèrdola,  implicat en la 
companya “Ara és l’hora”, que inclou la realització d’una gran 
enquesta a totes les llars per conèixer quin país es vol. A Olèr-
dola s’ha anunciat que el porta a porta es faria el 25 d’octubre.

La setmana de l’11 de setembre va ser de treball frenètic 
per l’ANC El mateix dia 11 commemoraven durant el matí el 
pas pel municipi de la Via Catalana el 2013 i després es des-
plaçaven en autocar fins a Barcelona per a partcipar en la V. 
Durant la vigília, organitzaven una caminada, amb sortida des 
dels tres principals nuclis d’Olèrdola, per a participar a Vila-
franca en la Marxa de Torxes per la Independència. 

Per commemorar el pas de la Via Catalana, l’11 de setem-
bre es va fer l’acte de descoberta d’una  placa en un monòlit 
instal·lat en una rotonda del Clot de Moja. L’acte va ser apro-
fitat per a recepcionar les adhesions d’entitats del municipi 
al compromís per la celebració de la consulta. Han estat una 
trentena d’entitats d’Olèrdola les que han formalitzat aquest 
suport, malgrat les dificultats de cercar adhesions durant èpo-
ca de vacances.

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola, per unanimitat, també 
formalitzava el 8 de setembre aquesta adhesió, expressant el 
suport a la convocatòria i el compromís d’implicar-se en la 
celebració de la consulta.

L’organització dels desplaçaments en autocar des 
d’Olèrdola fins a Barcelona, l’11 de setembre, és un bon indi-

cador de la capacitat organitzativa i de convocatòria de l’ANC 
d’Olèrdola. Van desplaçar a 109 persones en tres autocars, 
amb sortides des de Moja, Sant Miquel i Sant Pere Molanta. 
N’haguessin omplert un autocar més si s’hagués satisfet totes 
les peticions que van rebre.

Des de l’ANC es vol agrair la implicació de les entitats en el 
compromís per la consulta i el treball dels veïns d’Olèrdola que 
van contribuir a materialitzar, també amb la seva participació, 
l’històric èxit de la V.



No s’escapa a ningú que en el nos-
tre país estem vivint un moment de gran 
transcendència política que la història 
s’encerregarà de donar-li la importància 
que li correspongui depenent, possible-
ment, del final que tingui, i del camí que 
haguem fet per arribar-hi.

Aquesta tribuna, el butlletí municipal, 
pot semblar que no és un lloc per parlar 
d’afers d’àmbit nacional, de fet normal-
ment no ho fem mai, però com dèiem al 
principi, tot aquest moviment ciutadà pel 
dret a decidir, independentment si un està 
o no a favor de la independència no el po-
dem obviar.

Des de l’Ajuntament d’Olèrdola el que 
portem d’any ja hem aprovat tres mo-
cions, per unanimitat, a favor del dret a 
decidir i de recolzament al President de la 
Generalitat.

El grup municipal d’ApO-PM conside-
ra que en un país que es considera demo-
cràtic és molt trist que s’hagin d’aprovar 

mocions com aquestes, quant això hauria 
de ser la normalitat. És trist que la gent 
s’hagi de mobilitzar de forma massiva i 
pacífica per poder dir el que pensa o que 
un problema polític es vulgui confondre 
amb un problema jurídic. Tot i així, també 
il·lusiona veure que un moviment d’arrel 
purament ciutadana és capaç d’arribar 
tan lluny i amb tan poc temps. Endavant.

Tornant al nostre municipi i un cop 
iniciat el nou curs escolar podem afirmar 
que aquest ha començat amb normalitat 
a totes les escoles, en especial, els pri-
mers dies amb els nens de la llar el Pàm-
pol compartint espais a l’escola Rossend 
Montané de Sant Pere Molanta. Volem 
agrair des d’aquestes línies a totes les 
part implicades: pares, escola i departa-
ment l’esforç i la voluntat de voler arribar 
a acords per poder continuar donant el 
servei d’escola bressol a Sant Pere Mo-
lanta. 

En els propers  dies gaudirem de la 
Festa Major de Sant Miquel que serà la 

primera que organitza la nova junta de la 
societat La Lleialtat, amb un programa 
on s’amalgamen els actes ja tradicionals 
amb altres de nous. Esperem que aquests 
actes comptin amb bona participació per 
part dels veïns i desitgem molta sort a 
la junta que enceta una nova etapa dins 
l’entitat.
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Benvolguts veïns i veïnes d’Olèrdola. 
Esperem que les vacances hagin estat sa-
tisfactòries  tal i com les teníeu previstes. 
Ara , un cop finalitzades la gran part de 
les festes majors del nostre municipi , ens 
hem de felicitar tots, tant per la participa-
ció i implicació en cada una d’elles del 
públic assistent , com per les persones i 
entitats que les han organitzat. Desitgem 
el mateix èxit per la propera Festa Major 
de Sant Miquel d’Olèrdola.

Volem posar de relleu la nostra satis-
facció per la gran participació i el perfecte 
comportament general a la convocatòria 
de l’11 de setembre. No cal fer més co-
mentaris exceptuant, que donem el su-
port al nostre govern de la Generalitat de 
Catalunya, que ha quedat certificat per 
l’aprovació per unanimitat de l’Ajuntament 
d’Olèrdola  en el Ple extraordinari del pas-
sat dia 22 de setembre.

Desitgem que el proper 9N es pugui 
expressar l’opinió del poble de Catalunya 
en plena llibertat.

El setembre ha començat amb un 
fet consumat, com és el tancament de 
l’escola bressol El Pàmpol de Sant Pere 
Molanta. L’Ajuntament aprofita les ins-
cripcions definitives a l’escola Rossend 
Montané com una acceptació de la seva 
proposta, però la realitat és que les fa-
mílies han escollit entre les opcions que 
tenien i algunes han triat inclús sortir fora 
del nostre municipi.

Apuntar-se punts per l’acceptació de 
les seves actuacions, quan no ha deixat 
cap més sortida , és humiliant per qui les 
ha d’acceptar, i demostra poca o nul·la 
sensibilitat envers els problemes dels 
seus veïns.

Volem felicitar al Club de Futbol Pa-
rroquial de Sant Pere Molanta per el seu 
50 aniversari. És una fita històrica dins del 
nostre municipi. Aquesta felicitació la fem 
extensiva a totes les persones , entitats i 
empreses que han aportat el seu granet 
de sorra per aconseguir-la , des dels fun-
dadors i les juntes , fins als  jugadors, en-

trenadors , col·laboradors , espectadors, 
socis, etc... a tots ells la nostra enhora-
bona.

Sobre aquesta celebració, no deixa de 
ser significatiu el fet de que l’Ajuntament 
hagi previst en l’última revisió de pressu-
post entre altres partides dues molt par-
ticulars, s’han previst 3000 euros per el 
Club de Futbol Parroquial de Sant Pere 
Molanta  que repetim, celebra el seu 50 
aniversari i la mateixa quantitat per la So-
cietat Sant Jaume de Moja que segons 
l’Ajuntament es dissol . Algú podria in-
terpretar que per l’Ajuntament , que una 
entitat aconsegueixi la fita dels 50 anys 
d’història té la mateixa importància que 
una que es dissol. Esperem que un cop 
tancat el pressupost municipal aquesta 
interpretació no quedi confirmada.
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A Olèrdola dilluns 15 de setembre començaven el curs escolar 
485 infants d’educació infantil i de primària. La xifra representa una 
disminució del 8’6 % respecte la matrícula de l’inici del curs ante-
rior, que va ser de 527. Aquest descens s’explica pel pas a l’ESO 
del grup més nombrós que tenia l’escola Circell de Moja i, d’altra 
banda, per la disminució de matrícula a les llars d’infants. I és que 
sumades les dues escoles bressol hi ha 30 alumnes matriculats, 
quan l’any passat eren 51  i l’anterior 68.

La baixada d’inscripcions ha condicionat que una de les nove-
tats més destacades a Olèrdola sigui el canvi d’ubicació del ser-
vei de llars d’infants a Sant Pere Molanta, que passa prestar-se 
temporalment aquest curs en una de les aules de l’escola Ros-
send Montané. L’altra gran novetat és l’inici de la implantació de la 
LOMCE, l’anomenada llei Wert.

A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta han co-
mençat el curs 172 infants, només un menys que la dada registra-
da  l’any passat. La directora, Àngels Urgell, explicava que el curs 
ha començat “de forma endreçada”, tenint en compte els canvis a 
l’entrada motivats per acollir la llar d’infants. 

A l’escola de Sant Pere, incloent mitges jornades, hi treballen 
17 mestres. La mobilitat del professorat torna a ser en aquest cen-
tre una de les característiques que condicionen el tret de sortida 
del curs. Això pot comportar dificultats inicials que, amb voluntat, 
el claustre està convençut que s’aniran superant.

A Olèrdola comencen el curs escolar 485 alumnes

L’Ajuntament garanteix el
manteniment de l’edifici d’El Pàmpol 

L’Ajuntament d’Olèrdola treballa amb el supòsit que el canvi d’emplaçament 
del servei de llar d’infants a Sant Pere Molanta podria ser provisional i només 
estar vigent aquest curs 2014-15. És per això que l’edifici de l’escola El Pàm-
pol, que aquest curs no acull el servei de llars d’infants, es mantindrà de ma-
nera regular per a que pugui prestar el servei i estar de nou en funcionament 
si el proper curs escolar hi ha suficients inscripcions. Així ho ha expressat el 
regidor d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier Serramià, que ha 
apuntat que no es preveu cap altre ús a l’equipament que no sigui el de ser 
escola bressol.

Serramià ha recordat que, tot i no ser competència de l’Ajuntament, 
l’administració municipal ha garantit treballs de manteniment en els edificis 
escolars aquest estiu. La intervenció més destacada ha estat l’adequació 
d’una aula àmplia a Sant Pere Molanta, sorgida de la unió de dues aules més 
reduïdes. També s’han fet instal·lacions de mobiliari i de jocs infantils i repa-
racions en tots els centres, sempre seguint les indicacions sorgides de les 
mateixes escoles.

A l’escola Circell de Moja s’han passat de les 304 matricu-
lacions de l’inici del curs passat a les 283 d’aquest 2014-15. La 
disminució ja es preveia i obeeix en bona part a que el curs pas-
sat acabaven els alumnes de la promoció més nombrosa que ha 
tingut l’escola.

El primer dia de classe, els mestres donaven  la benvinguda a 
les famílies llegint un comunicat que inclou la voluntat de perseve-
rar en la defensa del projecte educatiu de l’escola, els seus princi-
pis pedagògics i la metodologia de treball. Per expressar aquest 
compromís amb l’escola pública, els mestres lluïen la samarreta 
groga que identifica la lluita contra les retallades. 

L’inici del curs serà recordat pel canvi temporal d’ubicació del 
servei de llar d’infants a Sant Pere Molanta. Per falta d’inscripcions, 
l’edifici de l’escola El Pàmpol no està aquest curs en funcionament 
i el servei s’ha habilitat en una de les aules disponibles  d’educació 
infantil de l’escola Rossend Montané. Estan matriculats 8 infants 
en un sol grup mixt. Al seu càrrec estan dues mestres. A l’escola 
bressol Gotims de Moja hi ha un grup mixt de 6 infants per a 
l’etapa de nadons i de p1, mentre que 16 infants formen el grup de 
2 a 3 anys. En aquesta llar els infants estan atesos per 3 mestres. 
Es compta també en les dues escoles amb la feina de reforç de 
l’educadora Núria Baqués, que és la coordinadora de les esco-

les bressol. La col·laboració de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, de l’escola Rossend Montané i de 
l’equip de la llar d’infants ha permès condicio-
nar una aula adaptada a les necessitats dels 
infants d’aquestes edats.



Satisfacció per l’elevada participació registrada durant
la FM de Sant Pere Molanta
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En una Festa Major intensa com la de Sant Pere Molanta, 
amb els actes principals distribuïts durant quatre dies, hi po-
den conviure valoracions diferenciades. Hi pot haver una mica 
de tot si ens aturem en els detalls. Però en el seu conjunt, la 
d’aquest 2014, serà recordada per haver estat una Festa Ma-
jor marcada per l’elevada participació dels veïns. Era el primer 
any que el Grup de Joves assumia l’organització de la Festa 
Major i l’entitat ha superat el repte amb molt bona nota. Han 
transmès entusiasme, han contagiat ganes de participar i han 
funcionat amb coordinació resolutiva. 

Un dels principals propòsits que tenien els organitzadors 
era el de dinamitzar la pista i convertir aquest espai en una 
referència de trobada per a tot el poble durant la Festa Major.
Dels actes de dijous 14 d’agost, els joves han destacat el gran 
pregó que van oferir des del grup de teatre El Folre, amb la 
sala plena com mai. També posen l’accent en el lluït correfoc, 
especialment en el moment final del recorregut, i no deixen 
d’esmentar el bon ambient que es respirava durant les hava-
neres. De divendres, la cercavila incorporava novetats que ara 
hauran de ser valorades pels mateixos participants.

A l’hora d’explicar la participació en els actes a la pista, 
cal assenyalar la iniciativa del Grup de Joves de recuperar el 

FM de Daltmar amb bones sensacions

lloguer de taules. Al final van ser 22 les faules llogades i això 
es va notar durant les havaneres, però especialment divendres 
amb el concert i els balls de Festa Major.

Dissabte al migdia va funcionar l’activitat del concurs de 
truites i del concert vermut amb el grup Retrio, així com la cur-
sa de pocket bikes i la pedalada. El plat fort de la programació 
va ser l’empalmada, amb els dj’s Sergi Domene, Jose Franco 
i Javi Capa. La pista tornava a oferir un aspecte molt ple, però 
amb una participació lleugerament inferior a la dels darrers 
anys. Diumenge, passades les matinades, el campionat de 
truc va despertar expectació i per la tarda les grades de la 
pista s’omplien per seguir l’exhibició de l’Associació Gimnàs-
tica Rítmica Vilafranca. Acte seguit, el mag Sergi es va posar 
el públic a la butxaca en l’espectacle infantil. La gran afluència 
de públic va fer que els assistents haguessin de ser pacients 
i fessin cua abans de tastar la xocolatada que posava un dolç 
punt i final a aquesta rodona Festa Major 2014 de Sant Pere 
Molanta.

L’Associació Cultural de Dal-
tmar tenia sobrats motius per a 
fer una valoració satisfactòria de 
la Festa Major 2014. Amb poc 
més d’una setmana de marge, 
van preparar una festa ben va-
riada de continguts que durant el 
primer cap de setmana d’agost 
comptava amb la complicitat de 
bona part dels veïns. 

En el programa no hi faltaven 
actes clàssics, però també s’han 
introduït novetats. Les activitats 
pels infants, especialment diu-

menge a la tarda, així com la piscina han estat dos dels elements protagonistes. 
Els actes s’iniciaven divendres 1 d’agost amb la novetat del concurs de trui-

tes. Tot i l’amenaça de pluja, la zona d’equipaments de Daltmar va reunir una 
apreciable presència de veïns. Dissabte al matí tocava el torn de les activitats 
esportives. Per la tarda es realitzava la clàssica “xeringada” i per la nit es van 
poder presenciar actuacions de playbacks, una de les propostes que distingei-
xen la Festa Major de Daltmar.

Diumenge un dels moments de màxima intensitat es vivia per la tarda, du-
rant la fira infantil. Els infants podien gaudir, de manera gratuïta, de parades 
amb jocs tradicionals, inflables i els més grans posar-se a prova muntant un 
toro mecànic. 

Diumenge a la nit es va servir botifarrada popular per a prop de 200 perso-
nes i es va viure la Festa Jove. Els actes de la Festa Major de Daltmar es tanca-
ven dimarts dia 5 amb la pujada al pic de l’Àliga per a fer l’ofrena a la verge de 
les Neus. La novetat va ser que hi havia  l’opció de triar entre fer una passejada 
tranquil·la o bé participar en un cani cross.

Donacions de sang
a Moja

La incertesa per l’amenaça de pluja no va 
impedir que dimarts 23 de setembre es re-
collissin fins a 26 donacions de sang a Moja, 
gràcies a una de les periòdiques visites que 
fa al municipi un equip del Banc de Sang i 
Teixits de Catalunya. A més de les 26 per-
sones que van fer l’acte altruista de donar 
sang, dues més que desitjaven fer aquest 
gest solidari no van poder fer la donació per-
què no reunien algun dels requisits. L’equip 
del Banc de Sang va recollir donacions al 
consultori mèdic de Moja des de les 6 de la 
tarda a les 9 del vespre, si bé va ser a darrera 
hora quan més es va notar l’assistència de 
donants. El responsable de l’equip del Banc 
de Sang, el doctor Joan Gisbert, valorava 
que les dades de donants de la campanya 
d’aquest dimarts a Moja eren positives si es 
té en compte les dimensions del poble.
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Canvi de gestió en 
les escoles esportives 
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Dilluns 29 de setembre començaven 
les escoles esportives d’Olèrdola. L’oferta 
manté els seus principals continguts res-
pecte els cursos anteriors però incorpora 
una destacada novetat en la gestió. I és 
que, des d’aquest curs, les escoles es-
portives ja no les assumeix l’Ajuntament 
d’Olèrdola i passen a ser organitzades di-
rectament per  les AMPA, amb la gestió del 
Consell Esportiu de l’Alt Penedès.

A Moja, les escoles esportives es fan 
a les instal·lacions esportives municipals 
i a  l’escola Circell, els dilluns i dimecres, 
de dos quarts de 5 a les 6 de la tarda. 
S’oferten fins a cinc propostes diferencia-
des: un grup de psicomotricitat pels infants 
de p4 i p5; un grup de poliesportives, de p5 
a 2n; multiesports de 3r a 6è; futbol sala, 
bàsquet i volei, per alumnes de  3r a 6è;  i 
dansa per a p5 fins a 6è. A Sant Pere Mo-
lanta, a les instal·lacions de l’escola Ros-
send Montané, l’horari és de 4 a dos quarts 
de sis de la tarda. L’oferta és la mateixa que 
es planteja a Moja, llevat del grup de psico-
motricitat per a p4 i p5, que no es preveu ja 
d’entrada a Sant Pere Molanta. En els dos 
casos, la principal novetat és la introduc-
ció d’aquesta especialització esportiva de 
3r a 6è, amb la voluntat d’intentar formar 
equips de les escoles que puguin participar 
en les competicions Jespe.

Per més informació es pot enviar un 
correu electrònic al director de les esco-
les esportives d’Olèrdola, Lluís Arnabat, a 
l’adreça lluis.arnabat@gmail.com, o bé tru-
car al telèfon 93 817 37 36.

Jornada lúdica i familiar dels Diables petits

Dissabte 20 de setembre, la colla dels Dia-
bles petits de Moja va organitzar una jornada 
lúdica per a tota la família. Degut a l’èxit de la 
primera edició, la colla ha considerat oportú re-
petir la trobada per fomentar les relacions entre 
companys i passar una bona estona junts.

La jornada començava amb una cursa 
d’orientació pels carres de Moja on calia trobar 
un conjunt de pistes per a resoldre un trenca-
closques i acabar formant el logo dels Diables. 
En acabar, tots els participants es van reunir a 
la plaça Pau Casals per a completar la jorna-
da amb jocs populars i tradicionals, abans de 
compartir un dinar de germanor al Local.

GIMNÀSTICA DE MANTENIMENT PER ADULTS

Facebook.com/pages/
Comunicació-Olèrdola

twitter.com@AjOlerdolawww.olerdola.cat

TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:
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Actes Festa Major de Sant Miquel d’Olèrdola 10,11 i 12 d’octubre
Divendres 10 d’octubre

A les 10 de la nit, al Camp de futbol El 
Bosquet Sortida del CORREFOC amb els 
Llops de Sant Miquel d’Olèrdola. SORTIDA 
DE L’ARCÀNGEL  acompanyat dels Llops 
de Sant Miquel, des de la plaça Anselm 
Clavé fins a l’Ajuntament.
A 2/4 d’11 de la nit, a la plaça de l’Església 
CASTELL DE FOC
Seguidament, al Local Rossend Montané, 
PREGÓ de la Festa Major a càrrec de Mari 
Carmen Villanueva Pin
A continuació, al Local Rossend Montané 
NIT DE CINEMA per a totes les edats.
Organitza: FC La Plana Rodona.
Col·labora: Javier Callejas
Mostra de manualitats de la gent gran. 
Dissabte 11 d’octubre, de 10:30 a 14h i 
de 17 a 20h. Diumenge 12 d’octubre, de 
10:30 a 14:30h i de 17 a 19h.

Dissabte 11 d’octubre

A 2/4 d’11 del matí, al soterrani del Local 
Rossend Montané, finals del CAMPIONAT 
de ping-pong
A 2/4 d’11 del matí, al Local Rossend 
Montané, taller de Jumpingclay(plastilina). 
Organitza: AA.V La Plana Rodona
I seguidament, a la plaça de l’Església, 
circuit inflables de cotxes i Trencar l’Olla. 
Col·laboren: Gestora de Grup de Joves 
de Sant Miquel i Llops de Sant Miquel 
d’Olèrdola.
En acabar els jocs, aproximadament a 2/4 
de 2 del migdia, VERMUT INFANTIL

A les 5 de la tarda, al Camp de futbol El 
Bosquet FUTBOL PLATJA solters contra 
casats.
Organitza: FC La Plana Rodona
Inscripció i inici de la II competicó de BIT-
LLES CATALANES.
Organitza: Llops de Sant Miquel d’Olèrdola
INFLABLES I JOCS GEGANTS per a totes 
les edats.
Patrocina: Gestora de Grup de Joves de 
Sant Miquel.
Passejada amb poni.
Patrocina: L’Escola Pony Club Granja
Finals del CAMPIONAT DE DARDS i tot 
seguit, entrega de premis de dards, ping-
pong i bitlles catalanes. Seguidament 
XOCOLATADA
A 2/4 d’11 de la nit, al Local Rossend 
Montané, BALL de Festa Major amb 
l’Orquestra Venus. No hi falteu!

Diumenge 12 d’octubre

A les 9 del matí, al c/ Font de l’Avellaner, 
SARDINADA.
Col·labora: Restaurant La Casa del Conill
A 2/4 d’11 del matí, MISSA solemne de 
Festa Major
Tot seguit, a les 12 del migdia, CERCA-
VILA amb la Colla de Gegants de Sant 
Pere Molanta, les Panderetes de Sant Pere 
Molanta, el Ball de Cintes de Moja, la Colla 
de Gegants de Moja, els Gegantons de 
Moja, el Ball de Bastons El Toc d’Olèrdola, 
els Capgrossos de Moja, les Panderetes de 
Moja, els timbalers del Ball  d’Enveja, els 
Grallers d’Olèrdola Vent dels Pins, el Tim-
balers de Sant Miquel d’Olèrdola, els Llops 

de Sant Miquel d’Olèrdola, el Drac de Sant 
Miquel d’Olèrdola i NOU BALL SORPRESA 
de Sant Miquel.
En acabar, a la plaça de l’Església, EXHI-
BICIÓ FOLKLÒRICA de tots els balls.
Tot seguit, a l’església, ENTRADA de Sant 
Miquel Arcàngel
Seguidament, CONCERT VERMUT ame-
nitzat pel Grup Cafè Trio
A les 6 de la tarda, al local Rossend Mon-
tané, poemes i cançons tradicionals per la 
Independència amb la NÚRIA FELIU. Amb 
la presència de Ferran Civit, membre del 
Secretariat Nacional de l’ANC i organitza-
dor de la Via Catalana cap a la Indepen-
dència i la participació del Grup de Teatre 
l’Arrel de Sant Miquel, del Club Gimnàstica 
Rítmica d’Olèrdola i de la Coral del Casal 
d’Avis de Sant Pere Molanta.
Organitza: ANC-Assemblea Territorial 
d’Olèrdola.
En acabar, a la plaça de l’Església, ENCE-
SA de l’estelada amb espelmes i TRACA 
final de Festa Major.

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
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  
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  

Festa del Most a
Sant Pere Molanta

Dissabte 1 de novembre
A les 12.00 hores, màgia amb el mag Aizpi.
En acabar piscolabis pels més petits.

A les 23.00h, Espectacle musical amb la cantautora 
catalana Mar Abella. Hi haurà servei de bar a les 
taules.
Al final, coca i cava per tothom. 

Diumenge 2 de novembre
A les 09.00, sortida tradicional del Most davant la 
sala. Visita al Museu Ramon Magriña i a les Caves 
Vives Ambròs.

En arribar a la Societat:
Piscolabis per a tots els assistents a la sortida

Ja estan obertes les inscripcions per la sortida als 
llocs habituals al preu de:
10 euros els socis, 15 euros els no socis.

A les 18.30h, teatre amb l’obra “Diner molt negre” 
del grup de teatre “Els amics del teatre” de la 
Ràpita


