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Preparats per viure Nadal, 
Cap d’Any i Reis

Participació i absència d’incidents en el 9NEl Molanta celebra 50 anys

Impostos congelats 
per cinquè any

consecutiu



L’Ajuntament congela impostos per cinquè any consecutiu 

Amb els vots favorables 
d’ApO-PM i el posiciona-
ment contrari de CiU, dilluns 
3 de novembre  el ple de 
l’Ajuntament d’Olèrdola apro-
vava el pressupost municipal 
i les ordenances fiscals pel 
2015. Gràcies a l’augment de 
les previsions de recaptació 
per un increment de l’activitat 
econòmica, el pressupost 
puja prop de 300.000 euros 
respecte la xifra aprovada per 
aquest 2014 i se situa en els 
4.029.000 euros. Després de 
dos anys de reduccions, la 
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d’escombreries pujarà un 
3’15% per l’impost que aplica 
la Generalitat d’entrada a abo-
cador. La taxa de l’aigua varia 
en el tram de grans consums 
i empreses, amb un increment 
del 3%, deixant la resta de 
trams sense canviar. La taxa 
d’escoles bressol augmen-
ta un 5%, malgrat els costos 
obligarien a que l’increment 
fos molt superior.

Precisament aquest aug-
ment de la taxa d’escola bres-
sol va ser un dels punts que 
va al.legar CiU per votar con-

Nova convocatòria per a cedir compostadors domèstics

tendència canvia i el pressupost es torna a situar en nivells si-
milars als de fa tres anys. La despesa de personal es manté i el 
capítol 2, dedicat a contractes de serveis i subministraments, 
pot pujar un 8’75%. Dos dels apartats que més s’incrementen 
del pressupost són les transferències en suport a les entitats, 
que augmenten un 11%, i les inversions reals, que augmen-
ten un 50%. Josep Tort, alcalde d’Olèrdola i regidor d’hisenda, 
recorda que actualment l’Ajuntament té una situació molt sa-
nejada, amb un 17% d’endeutament, molt per sota del 75% 
que fixa com a límit la llei. Tort va recordar que ApO va assumir 
la responsabilitat del govern municipal amb un endeutament 
del 110%. Josep Tort posava l’accent en què el pressupost 
garantia “el manteniment dels serveis i augmentar el suport a 
l’activitat ciutadana sense apujar impostos”.

L’alcalde també va explicar que són uns pressupostos de 
“transició” tenint en compte que a mitjans de l’any que ve hi ha 
eleccions municipals, deixant així marge de maniobra pel go-
vern escollit als comicis. El portaveu del grup municipal de CiU, 
Josep Maria Sánchez, va assenyalar que no podien aprovar un 
pressupost en el que no hi havien participat. CiU va criticar que 
el pes de la partida de personal suposi un terç del pressupost 
i va reclamar que la participació en l’elaboració del pressupost 
s’obrís més enllà de l’assemblea d’ApO perquè l’alcalde “ho era 
de tots els olerdolencs”.

En el debat de les ordenances fiscals, l’equip de govern 
va subratllar que per cinquè any consecutiu es congelaven 
els impostos. Pel que fa a les taxes, es recordava que el seu 
import es fixa contemplant els costos dels serveis. La taxa 

El ple municipal ha aprovat un pressupost  de 4 milions d’euros pel 2015

tra les ordenances fiscals, valorant que no era curós i suposava 
augmentar les dificultats d’accés. Sánchez recordava que la 
puja arriba després de que l’edifici de l’escola bressol de Sant 
Pere ha hagut de tancar aquest curs.

L’alcalde anunciava que el govern municipal està treballant 
en una ordenança que estableixi la taxa de l’escola bressol en 
funció de la renda familiar.

Una de les novetats de les ordenances fiscals és que es 
simplifiquen els tràmits per a petites obres, la qual cosa suposa 
una rebaixa del 15% per a l’usuari, que només haurà de fer una 
comunicació prèvia. També es crea una taxa per pintar guals. El 
ple també va comportar l’aprovació de la plantilla i la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament, amb el vot en contra de CiU. 
S’introdueixen les modificacions de canviar una plaça vacant 
d’administrativa per una d’auxiliar i es requalifica a la baixa una 
plaça vacant en la brigada. 

Un altre acord va ser modificar el pressupost d’aquest 2014, 
a partir de certificar que el preu de la urbanització del carrer 
Major havia estat de 52.000 euros, quan la valoració inicial era 
de 130.000.

Per unanimitat es va aprovar de manera definitiva l’expedient 
per expropiar els terrenys necessaris per a fer la rotonda d’accés 
al nucli de Moja, recollint les al·legacions dels propietaris afec-
tats. En el torn d’informacions de les regidories, des del Goverm 
municipal es va recordar que es van oferir els tres locals que 
són seu electoral habitual a Olèrdola per al procés participatiu 
del 9N, però que la Generalitat va optar per assignar només La 
Xarxa de Moja com a únic espai al municipi per poder votar.

Fins el 31 de desembre resta obert el termini de presenta-
ció de sol·licituds per a poder obtenir l’ús d’un compostador 
domèstic cedit per l’Ajuntament d’Olèrdola. La d’aquest 2014 
és la quarta campanya que impulsa l’Ajuntament d’Olèrdola, 
amb el suport de la Mancomunitat Penedès-Garraf, per a fer 
arribar aquesta eina de reciclatge a habitatges del municipi. 
Ara la xifra de compostadors disponibles per a cedir és de 
22 i s’espera que s’acabin lliurant tots després dels positius 
resultats de les anteriors campanyes.

Gràcies a aquests compostadors, es pot reciclar al jardí  o 
pati de casa la fracció orgànica de la brossa i convertir-la en 
adob de qualitat. Per a poder optar a un dels compostadors, 
cal estar empadronat a Olèrdola i viure en una masia o nucli on 
ara no es faci el sistema de recollida selectiva “porta a porta”.

Les bases de la convocatòria es poden consultar a la web 
municipal olerdola.cat. Per a poder fer ús del compostador, 

caldrà fer un pagament únic de 20 euros. Un dels beneficis és 
que es gaudirà d’una subvenció del 15% de la quota establer-
ta en la taxa d’escombreries.
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A Olèrdola guanya el Sí-Sí amb el 85% dels vots emesos 

El servei de Biblioteca Oberta amplia horaris

Participació notable, per sobre de les expectatives de 
molts organitzadors, i rotund triomf del Sí-Sí. Aquestes són 
dues de les principals conclusions que s’extreuen a Olèrdola 
del procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya. A 
votar al Centre Cívic la Xarxa de Moja, únic punt de votació 
fixat al municipi diumenge 9 de novembre, hi van anar 1.504 
persones majors de 16 anys, el 53% de les 2.837 que ho po-
dien fer. El resultat no ha deixat cap marge de dubte: el Sí-Sí 
ha guanyat amb el 85% dels vots emesos. El Sí-No s’ha que-
dat amb el 8’6% i el No amb el 2’8%.

Aquest mes d’octubre ha començat un nou curs del servei 
de Biblioteca Oberta a les escoles d’Olèrdola. El servei l’ofereix 
la regidoria d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola, amb la 
col.laboració de les escoles, i té el propòsit d’obrir el servei de 
biblioteca de les escoles Circell de Moja i Rossend Montané 
de Sant Pere Molanta a tothom i fora de l’horari lectiu. Aquest 
curs 2014-15 s’introdueixen millores que comporten ampliar 
el servei. A Moja es passa dels dos dies a la setmana esta-
blerts el curs passat, a obrir aquest servei durant tres tardes: 
les dels dimarts, dimecres i dijous, en horari de dos quarts de 
5 a les 6. A Sant Pere Molanta també està oberta la biblioteca 
a tots els veïns un dia més. Així, es mantenen les tardes de 
dilluns i ara també es podrà disposar del servei les tardes dels 
divendres, en horari de 4 a dos quarts de sis els dos dies.

El regidor d’ensenyament de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xa-
vier Serramià, explicava que l’ampliació del servei és fruit d’un 
acord signat amb la Universitat de Barcelona, a partir del qual 
una estudiant de grau d’informació i documentació fa pràc-
tiques remunerades amb criteris professionals a les dues bi-
blioteques de les escoles d’Olèrdola.

Tal i com s’ha anat fent en els darrers anys, es preveuen 
programar activitats de dinamització de l’ús de la biblioteca de 

manera periòdica, com les hores del conte. 
El servei rep la col·laboració de la Diputació de Barcelo-

na, que subvenciona la despesa de personal. La voluntat de 
l’Ajuntament és que aquest model de gestió, que permet mi-
llorar el servei, pugui continuar més enllà d’aquet curs 2014-
15.

Fetes les voreres del carrer de la 
Moreneta de Sant Miquel 

La brigada de l’Ajuntament d’Olèrdola ha fet els treballs 
de construcció de la vorera al carrer de la Moreneta, a Sant 
Miquel d’Olèrdola, en el tram situat just davant del local social 
Rossend Montané. Aquesta intervenció complementa les re-
cents obres d’urbanització fetes als carrers Major i de la Font 
de l’Avellaner i suposen acabar amb l’últim tram de voreres 
que faltava per fer al centre del nucli de Sant Miquel.

S’arranja el camí que uneix
Can Trabal amb Can Surià 

Amb l’asfaltat de 
tota la via, la darrera 
setmana de novem-
bre es completaven 
els treballs de millora 
i arranjament del camí 
rural que uneix Can 
Trabal amb el nucli de 
Can Surià, al terme 
municipal d’Olivella. 
Les obres han comportat la substitució del ferm d’aquest 
camí, d’un quilòmetre de longitud i de pendent molt pronun-
ciada. El regidor de serveis municipals, Joan Forns, recordava 
que en aquest punt del municipi la brigada de l’Ajuntament 
d’Olèrdola ja havia procedit a fer diverses reparacions. Per a 
realitzar una actuació de més envergadura, amb l’asfaltat final 
del camí, s’ha disposat d’una subvenció de prop de 57.000 
euros atorgada per la Diputació de Barcelona. Aquest ajut 
ha cobert la totalitat de la inversió feta sense necessitat que 
l’Ajuntament aportés cap quantitat de fons propis per a fer 
realitat aquesta millora al municipi.



Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,

En l’últim ple ordinari de l’Ajuntament 
d’Olèrdola celebrat el dilluns tres de novembre 
es va aprovar el pressupost de l’any 2015 que 
podríem resumir de la següent forma:

- Cinquè any sense apujar impostos
- El pressupost torna a créixer després de 

dos anys
- Manteniment  de la majoria de les taxes
- Rebaixa dels tràmits i costos per petites 

obres
- Increment del suport a les entitats
- Increment de les inversions

Aquesta és la cinquena vegada que l’equip 
de govern d’Apo-PM confecciona uns pressu-
postos per Olèrdola sense incrementar la pres-
sió fiscal dels veïns, gràcies a una gestió escru-
polosa dels recursos de l’Ajuntament cercant 
una racionalització de la despesa i un estalvi en 
tots aquells àmbits que han permès una millora 
per fer-los més eficients.

Els pressupostos del 2015 tornen a créixer 
situant-se el total del pressupost en 4.029.000 
euros.

Això a la practica es tradueix en un incre-
ment de l’11% en les partides de suport a les 
entitats del municipi i en 50% d’increment en 
les inversions reals, així es vol d’augmentar 
l’activitat ciutadana i continuar mantenint els 

serveis que dóna l’Ajuntament.

Les taxes, que és allò que paguem per co-
brir un servei concret i que el preu ve donat pel 
seu cost real. Es mantenen en la seva majoria, 
només tenim quatre excepcions:

Les escombraries que cal apujar un 
3,15% degut a l’augment que la Generalitat 
de Catalunya aplica per l’entrada de tones a 
l’abocador. És a dir, tot el que llencem al rebuig 
i no es pot reciclar. 

Les escoles bressol també augmenta un 
5% malgrat el cost real d’aquest servei de-
mana un increment molt superior. Des de 
l’equip de govern volem apostar per mantenir 
aquest servei, per això assumim la caiguda de 
l’aportació de la Generalitat a les escoles bres-
sol repercutint als usuaris del servei una part 
mínima i amb el compromís que per al proper 
curs s’implantarà una taxa que variarà en fun-
ció dels ingressos que tinguin les famílies.

Una nova taxa per pintar guals.

Per les taxes de l’aigua només s’apuja 
l’últim tram, que és aquell dels grans consu-
midors.

Els tràmits per petites obres es veuran sen-
siblement simplificats i amb una reducció de 
costos del 15%, a partir d’ara només caldrà fer 
una comunicació.

Des de l’ajuntament també volem agrair a 
tots els olerdolencs i olerdolenques que el 9 de 
novembre es pogués celebrar el procés partici-
patiu amb tota normalitat, sense cap incident i 
on tothom va poder escollir lliurement si exer-
cia el seu dret a vot. Desitgem que actes com 
aquest serveixin per fer reflexionar als governs 
per tal que entenguin que el dret a decidir és 
un dret democràtic que no és pot negar a qui 
realment ha de tenir el poder en una democrà-
cia, la ciutadania.

Des del grup municipal d’ApO-PM volem 
desitjar a tot els veïns i veïnes, unes molt bones 
festes de Nadal.
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L’AJUNTAMENT D’OLÈRDOLA PUJA
ELS IMPOSTOS
Un altre any l’Ajuntament d’Olèrdola presumeix  
de congelar els impostos municipals, amb una 
campanya publicitària als mitjans de comuni-
cació comarcals i municipals, però res és més 
lluny de la veritat.
La veritat és que hi ha un augment de la pres-
sió fiscal, i una manca de sensibilitat social que 
contrasta amb el que diuen en públic. 
No varem votar a favor dels pressupostos, per 
què, el presentar al Ple Municipal uns pressu-
postos, amb l’import de capítols i cap partida,  
demostra la manca de transparència en la ges-
tió dels recursos municipals o una manca de 
previsió de les necessitats municipals. 
No varem votar a favor dels pressupostos, per 
què, hi ha un augment d’impostos: 
- Impostos directes: un augment del 5 %
- Taxes, preus públics i altres: un augment del 
3,79 %

Concretament es pugen els següents impos-
tos:
-Impost sobre construccions:  
Obres majors: un augment de fins el 23 %
Reformes: un augment de fins el 17 %
Obres menors: un augment de fins el 29 %
-Taxa de gestió residus:   
Augment de fins el 3 %
Pagaran els local,establiments i finques sense 
activitat
-Taxa d’escola bressol:  
Augment de fins el 5%
-Taxa de subministrament d’aigua:  

S’elimina la tarifa reduïda 
    Per grans consums es baixa el 8 %
-Taxa per pintar guals:
    Es crea aquesta nova taxa.
Convergència i Unió va dir que no als pressu-
postos presentats, per l’increment que repre-
senta i per la manca de rigor en els documents 
presentats, amb errors com: 
Errors de transcripció de xifres al pressupost 
municipal.
Errors de classificació de categories d’emissió 
de CO2.
Errors de classificació de potència de vehicles.
Errors de la data d’entrada en vigor de 
l’ordenança.
Etc...
Que l’equip de govern presenti al Ple Municipal 
uns documents, amb aquests errors demostra 
clarament que no els han estudiat, que no els 
han revisat i que no els importa, per què, tot i 
ser dits en el Ple, s’aproven igualment. Potser 
confien en què el grup municipal de Con-
vergència i Unió ho revisi tot? Bé, estem per 
ajudar i si es així, per nosaltres encantats de 
col·laborar. 

Un altre aspecte que ens va fer dir que no als 
pressupostos, va ser la manca general de sen-
sibilitat i solidaritat amb els sectors socials més 
desfavorits. Per exemple:
- Subministrament d’aigua: s’elimina la tarifa 
reduïda, però, per grans consumidors es baixa 
un 8 %.
- Impost de vehicles: Es perd la bonificació, si 
el beneficiari de la bonificació per incapacitat, 

passa als 65 anys a la jubilació ordinària.
- Gestió de residus: Per gaudir de la bonificació 
del 50 %, s’han de tenir uns ingressos inferiors 
a 645,30 euros/mes, per unitat familiar.  
- Gestió de residus: Es fa pagar a veïns, per un 
servei que no gaudeixen.

A més es preveu incrementar la despesa en 
bens i serveis un 8,75 %. Vol dir això que tin-
drem més serveis? Quins serveis seran? Per 
què no informen? O pot ser serà destinat a 
bens? Això es la seva transparència? Aquest 
increment en bens i serveis, demostra clara-
ment la nefasta gestió econòmica, ja que es 
sustenta en un augment de la pressió fiscal als 
veïns. 

Per altra banda i en referència al nou contrac-
te del subministrament d’aigua de Daltmar, 
ens alegrem del canvi d’actitud de l’equip de 
govern, que ara mostra una actitud més dialo-
gant, pot ser, per la proximitat de les eleccions 
municipals, però de totes formes benvinguda. 
Però desgraciadament s’haurà d’esperar a 
finals de l’any 2015 per tenir la certesa de la 
bondat del contracte, ja que, en aquesta data 
s’ha de revisar i valorar el cost del servei, que 
pot representar o no, un cost addicional als pa-
gaments ja realitzats per els veïns de Daltmar.  
Desitgem que donat el cas, no representi un 
increment de cost. Per últim desitjar-vos, unes 
molt bones i felices Festes de Nadal, un proper 
any millor que els passats i que els Reis facin 
realitat els vostres somnis.
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Animat aniversari del Casal d’Avis
de Sant Pere 

Una norantena de socis van compartir, dissabte 15 de no-
vembre al local Molantenc, l’animada celebració del 9è aniver-
sari del Casal d’Avis de Sant Pere Molanta. La Festa va inclou-
re exhibició i ball guiat de country, així com música a càrrec de 
la coral del Casal d’Avis. Aprofitant el dinar d’aniversari, es van 
recaptar fons per a La Marató de Tv3. El sistema per a recollir 
aquestes aportacions va variar respecte els dos anys anteriors 
i això ha permès arribar fins als 440 euros.

La bona gestió fa que puguem mantenir serveis als ciutadans congelant la pressió fiscal
Missatge d’Any Nou de l’Alcalde d’Olèrdola, Josep Tort i Miralles

Benvolgudes i benvolguts olerdolencs:
Una vegada més, quan s’acosten aquestes 

dates nadalenques, tinc el privilegi de poder 
escriure aquestes paraules des del butlletí mu-
nicipal per desitjar-vos bones festes.

No podem negar que ha estat un altre any 
difícil per tots plegats. Un any on se’ns va pro-
metre una recuperació econòmica que costa 
veure-la arribar a les llars. No es pot amagar 
que la situació econòmica i política del país 

està en qüestió i en boca de tots.
Tanmateix nosaltres com a municipi venim sent conse-

qüents amb la nostra manera d’entendre de com hem de tre-
ballar perquè la nostra gent pateixi el menys possible aquesta 
llarga crisi. Continuem sent un dels municipis amb la taxa d’atur 
més baixa, com ajuntament fem polítiques de contenció d’im-
postos amb les empreses, subvencions per noves contractaci-
ons o treballem per agilitzar els tràmits d’implantació de noves 
indústries als polígons. Amb aquestes mesures pensem que es-
tem contribuint a que això sigui una realitat. També continuem 
congelant els impostos municipals, aquesta ja serà la cinquena 
vegada consecutiva, tractant de no incrementar la pressió fiscal 
a la butxaca dels olerdolencs. Tot això, malgrat que la despesa 
pròpia del nostre ajuntament hagi augmentat. Per tant la bona 
gestió, fa que puguem mantenir i fins i tot augmentar serveis als 
ciutadans, a més de  deixar reduït el deute de l’ajuntament a no-
més préstecs aconseguits de la Diputació de Barcelona sense 
interès. Hem tornat a fer una bona feina en recerca de recursos 

financers i imaginatius al buscar noves fórmules de reducció de 
despesa fixa en consums, invertint en estalvi energètic i noves 
infraestructures que puguin reduir el cost fix anual.

També hem estat conseqüents en els esdeveniments polítics 
que s’ estan produint els darrers temps. Hm estat defensors del 
dret a decidir dels nostres ciutadans. Tothom ha de tenir llibertat 
per escollir la opció que consideri més vàlida, totes les veus han 
de ser escoltades i tothom té el dret d’exercir la democràcia. 
També ens hem posicionat en contra de les noves lleis apro-
vades pel govern central , donat que ens priven de la llibertat 
municipal per decidir les nostres polítiques i inversions. Unes 
lleis molt restrictives que ens deixen gairebé sense marge de 
maniobra. Nosaltres som els primers de defensar que cal posar 
fre a les males gestions d’algunes administracions i sobretot a 
la corrupció, i demanem el càstig més sever, però alhora també 
manifestem que no se’ns pot posar a tots en el mateix sac. I 
aquells que hem fet bé la feina, només demanem de continuar 
com fins ara. No em vull oblidar de lamentar la pèrdua d’aquells 
que ens han deixat al llarg d’aquest any, un record per ells i 
una abraçada pels seus. Donar la benvinguda aquells nounats  
d’aquest  2014 i felicitar a les seves famílies.

I ja per últim, desitjar a tots unes bones festes nadalenques 
al costat de les persones que estimem. Que gaudim de la famí-
lia i dels amics, perquè les persones són la part més important 
d’aquesta vida. També desitjar una bona entrada d’any i que 
aquest 2015 sigui més pròsper i que d’una vegada per totes 
allunyi aquesta paraula crisi de les nostre boques.

Una forta abraçada.

S’estrena l’entrada de Sant Miquel 
per la Festa Major

“Contents i orgullo-
sos”. Així se sentien els 
integrants de la nova Junta 
de la Societat la Lleialtat 
pel funcionament i parti-
cipació obtingudes en la 
Festa Major de Sant Mi-
quel d’Olèrdola aquest 
2014. Els actes es vivien 
el segon cap de setma-
na d’octubre i comptaven 
amb novetats ben destacades, com l’entrada de Sant Miquel. 
Més enllà d’aquesta innovació, des de l’entitat organitzadora 
han ofert una balanç molt satisfactori del conjunt de la Festa. 

Altres aspectes destacats de la Festa Major per la Socie-
tat han estat el pregó, pronunciat per Mari Carme Villanue-
va. També va  ser molt seguida l’activitat dels jocs gegants 
per a tota la família, la tarda de dissabte al camp de futbol, 
mentre que el ball de nit amb l’orquestra Venus va comptar 
amb un ampli seguiment si es té en compte altres festes ma-
jors. La participació en la sardinada, diumenge al matí, no va 
ser la que s’esperava.Des del Societat també han subratllat 
l’excel·lent funcionament de la cercavila de diumenge al mig-
dia i han volgut agrair a l’ANC el gran acte que van organitzar 
diumenge al vespre, amb Núria Feliu.

Canvi d’horari de la parada del Bibliobús a Sant Pere Molanta

A partir del gener de les 15.30h a les 18.30h.



El Molanta celebra el seu cinquantenari
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El Club de Futbol Parroquial Sant Pere Molanta celebrava 
divendres 28 de novembre  l’acte central del seu cinquantena-
ri. La Sala de la Societat Principal-Unió reunia a 180 persones 
que compartien el sopar commemoratiu del mig segle de vida 
del club molantenc. L’acte va expressar l’arrelament al poble 
de l’entitat i, entre els seus continguts principals, va incloure 
un reconeixement a  persones que han treballat pel club.

Un dels moments més destacats de l’inici de la vetllada 
va ser l’estrena de l’himne del Molanta, obra de Paton Soler i 
interpretat per la Coral del Casal d’Avis de Sant Pere Molanta. 
La sala estava presidida pels gegants de Sant Pere Molanta, la 
Griselda i en Pere Moranta, que lluïen una samarreta del club. 
Entre els assistents hi havia representants de les 7 juntes dife-
rents que ha tingut el club en els seus 50 anys d’activitat. A la 
cita tampoc hi van faltar socis, col.laboradors i jugadors de di-
ferents èpoques. Entre les autoritats assistents s’hi comptava 
amb Santiago Siquier, representant territorial de la Secretaria 
General de l’Esport de la Generalitat; Josep Lleó, vicepresi-
dent de la Federació Catalana de Futbol;  així com l’alcalde 
d’Olèrdola, Josep Tort i el regidor d’esports, Juanma Samblàs. 
No hi van faltar representants d’altres clubs, com el Vilafranca 
o una rellevant delegació de la Junta  del Centre d’Esports 
Sabadell com a clara mostra de l’agermanament entre els dos 
clubs arlequinats. El bisbat, propietari dels terrenys del camp 
de futbol, hi era present a través de mossèn Joan. 

La comissió organitzadora va voler reconèixer la feina feta 
per persones significatives en diferents etapes i tasques del 
club, com a representació de tota la gent que havia contri-
buït a que fos possible que l’entitat celebrés aquest rodó ani-

Sant Pere Molanta es revalida 
com a plaça gegantera

versari. Tots ells van rebre un retrat, obra “d’El dibuixant del 
Penedès”. Van tenir el seu retrat mossèn Fèlix Miquel, impul-
sor del club. També els tres membres vius de la primera junta 
directiva. Un d’aquests fundadors, l’incombustible i minuciós 
Pere Sadurní, va recordar que el club havia fet 2.455 partits en 
aquests 50 anys. Josep Anton Colet, el màxim golejador del 
club amb 353 gols, també va rebre el seu reconeixement; així 
com Jaume Arnan, jugador que més partits ha disputat vestint 
la samarreta del Molanta, “més de 600”. A Josep Maria Mateu 
també se li va reconèixer el seu treball altruista com a prepa-
rador físic, vinculat 32 anys al club, i a Juan Anton Tizon se li 
va agrair  la seva constància en el lliurament del premi “Tizon” 
als jugadors més regulars del club cada temporada. 

Sant Pere Molanta és una de les localitats del Penedès que 
en els darrers anys ha anat consolidant-se com a lloc de re-
ferència gegantera. Aquesta condició ha estat revalidada de 
nou amb la 14a Trobada de Gegants que s’ha viscut al poble, 
diumenge 26 d’octubre. Hi participaven fins a 6 agrupacions 
de gegants: els del Delta del Prat de Llobregat, Manlleu, Vi-
lanova d’Espoia, Montornés del Vallès, del barri del Guinardó 
de Barcelona i la colla amfitriona, la de Sant Pere Molanta. La 
Mulassa de Falset estava anunciada que hi participaria però a 
darrera hora va comunicar que no podria assistir.

La Trobada va finalitzar amb un dinar de germanor per a 
participants i acompanyants. En acabar la cercavila, a l’interior 
de la sala, els gegants es van posar una samarreta especial  
del Sant Pere Molanta de futbol per a celebrar el 50è aniversari 
del club.

La Vallmoranta reuneix
a 340 participants

La 4a edició de la Vallmoranta, la cursa d’orientació soli-
dària de Sant Pere Molanta, va comptar amb 340 participants 
el dissabte 22 de novembre.

La victòria de la cursa llarga en la categoria masculina se la 
va endur un equip format per tres corredors provinents de les 
Terres de l’Ebre: Oriol Pellissa, Lluís Saladié i Roger Moras. La 
guanyadora de la categoria femenina va ser Eva Bové, mentre 
que el trofeu de la mixta va ser pel tàndem format per Kenneth 
Colell i Meritxell Martell. Pel que fa a la cursa curta, el guanya-
dor va ser David Farell. El segon lloc va ser per l’equip format 
per Xavier i Llorenç Sánchez, i el tercer per Andreu Mas. 

Els beneficis recaptats aniran destinats íntegrament a La 
Marató de TV3, dedicada enguany a les malalties del cor. A 
falta del balanç econòmic definitiu, tot apunta que es podran 
lliurar gairebé 4.000 euros a La Marató.
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Participació desigual en
les Festes del Most de Moja

Les Festes del Most de Moja s’acomiadaven amb activitats 
que assolien les expectatives d’assistència dels organitzadors, 
la Comissió de Festes de Moja. Després d’un primer cap de 
setmana amb participació desigual en els actes proposats, les 
dues activitats que han tancat les Festes del Most, el 27 i 28 
d’octubre, comptaven amb la complicitat dels veïns. El sopar i 
ball del most dissabte a la nit va acabar reunint a un centenar 
de persones, després dels dubtes generats perquè el perío-
de d’inscripcions havia finalitzat sense cap persona apunta-
da. L’endemà diumenge, el teatre va ser tot un èxit. Fins a 
120 persones van seguir la comèdia “El millor dependent del 
món”, a càrrec del grup de la Margaridoia dels Monjos. 

El primer cap de setmana de Festes, activitats com el Ta-
pajazz o el tast de vins van comptar amb una discreta xifra 
de participants. Però com ha passat en els darrers 3 anys, si 
s’hagués de triar un moment rellevant de les Festes aquest 
seria el que permet en un matí gaudir d’esmorzar popular, cer-
cavila, trepitjada de raïm i passejades en carro.

La Festa del Most de Sant Pere
es replantejarà activitats

Sant Pere Molanta celebrava el primer cap de setmana de 
novembre la Festa del Most i el balanç que ha ofert de les 
activitats l’entitat organitzadora, la Societat Principal-Unió, és 
globalment satisfactori però sense deixar d’assenyalar feble-
ses de la programació. La majoria de les activitats han funcio-
nat molt bé i han comptat amb la complicitat d’un nombrós 
públic. Però el concert de dissabte, amb Mar Abella, va ser 
seguit per poca gent. L’activitat de dissabte a la nit ha anat 
registrant assistències modestes de públic els darrers anys i 
això farà que la Societat ara es plantegi reformular què fan el 
dissabte a la nit per la Festa del Most. 

La primera de les activitats es vivia dissabte al migdia amb 
l’actuació del jove mag Aizipi, que va connectar amb el públic 
que el va anar a veure a la sala polivalent del pis de dalt de 
la Societat. Les dues propostes de diumenge també van ser 
molt seguides. L’excursió es va haver d’ampliar a 50 places i  
la sala estava plena per a seguir l’obra “Anuncis per paraules” 
del grup Llavor d’art.

El dinar de la Festa del Most de 
Sant Miquel reunia a 135 persones

La predisposició veïnal 
a participar, especialment 
el diumenge 16 de novem-
bre, ha estat un dels aspec-
tes més ben valorats de les 
Festes del Most de Sant 
Miquel d’Olèrdola per part 
de la Junta de la Societat 
La Lleialtat.Divendres dia 
14, el local social Rossend 
Montané va acollir la pro-
jecció del documental fran-
cès “La part des anges”, 
dins del Most Festival. El 
film es va acabar procla-
mant guanyador del premi del jurat.Dissabte, un nombrós públic 
familiar omplia el local social per la tarda per a seguir l’exhibició 
de gimnàstica rítmica. La representació de l’obra “El Cerdo”, del 
grup Gelada de Gelida, va agradar però des de la Societat no 
amaguen que haguessin desitjat que la sessió hagués comp-
tat amb més públic. Després del teatre, va arribar la novetat de 
servir rom cremat. Diumenge, per falta d’inscripcions, no es va 
poder fer el partit de solters contra casats. Sí que va ser tota 
una experiència de relació comunitària l’elaboració de l’àpat de 
germanor, amb la tradicional escudella. El dinar va ser molt par-
ticipat i va comptar amb 135 persones.

Prop de 200 persones participen
la FM del Parc

El primer diumenge de novembre, prop de 200 perso-
nes participaven en les activitats de la Festa Major del Parc, 
celebrada al Conjunt Monumental d’Olèrdola durant tot el 
matí. Les propostes han inclòs tallers de plantes medicinals, 
d’elaboració de caixes niu o de realització de menjadores 
d’ocelles. Grans i petits podien mostrar la seva destresa en 
els jocs del Guixot de 8, fets amb material recuperat. Tam-
bé hi havia l’opció de seguir la visita medieval programada al 
Conjunt Monumental. I per acabar, es podia ballar les danses 
tradicionals d’arreu del món amb el grup Zing. 
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Actes de Nadal
MOJA
Dilluns 29 de desembre, a les 18:30, el 
patge reial recollirà les cartes dels infants a 
la capella de Sant Esteve

Dilluns 5 de gener, a partir de les 19:00h, 
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient i estada 
al Local Nou.

Dimecres 31 de desembre, a partir de les 
21:30h, SOPAR I FESTA DE CAP D’ANY. 
Cal inscripció prèvia, a la Comissió de 
Festes de Moja.

CAN TRABAL
Dilluns 5 de gener, rebuda dels Reis Mags 
d’Orient, a partir de les 17:00 h.

DALTMAR
Diumenge 21 de desembre, MERCAT 
d’intercanvi de joguines. De 12 a 14 i de 16 
a 19h. A les 13h s’anirà a buscar el tió. 

Dimarts 23 de desembre, a les 17:00h, 
caga tió pels infants.

Dilluns 5 de gener, a les 17:00, venen els Reis.

SANT MIQUEL
Diumenge 28 de desembre, a les 18:00h, 
el patge reial Solalle recollirà les cartes dels 
infants al local Rossend Montané.
Hi haurà coca i xocolata pels assistents.

Dimecres 31 de desembre. Sopar i Festa 

de Cap d’Any, a partir de les 22:00h

Dilluns 5 de gener, al local Rossend 
Montané, arriben els Reis Mags i es farà 
recollida de joguines de 4 a 5 de la tarda

SANT PERE MOLANTA
Cavalcada de Reis el 5 de gener. Es pre-
veuen els horaris i recorreguts habituals

Prop de 300 inscrits en la 10K de Moja 
Amb gairebé 300 inscrits, dels 

quals van completar la prova 268, 
la 3a edició de la cursa 10K i 5K 
de Moja va assolir un meritori èxit 
de convocatòria. La prova, orga-
nitzada pel nou club Zona Moja, va 
rebre els elogis dels participants 
pel seu atractiu traçat, que combi-
na el pas pel paisatge de l’entorn 
del poble amb trams de carrers del 
nucli de Moja. Un altre dels trets 
destacats que es consolida és la va-
rietat d’edats i condicions dels parti-
cipants, fent que la d’aquest diumenge s’hagi convertit en tota una 
cita d’atletisme popular que reuneix a veïns d’Olèrdola i a atletes 
que es desplacen fins al municipi per a passar una matinal d’esport.

Manuel Torres, de l’Esportiu Penedès, va guanyar la prova amb 
un temps de 34 minuts i 48 segons. Carme Auñon, tota una institució 
en l’atletisme popular català, va ser la primera dona en arribar a la 
línea d’arribada. En la cursa de 5 K, Oriol Vilaplana, del Miostaf, va 
guanyar la prova amb un temps de 16 minuts i 49 segons.

Primers resultats en la recerca 
de revistes escolars

La crida realitzada per 
l’Arxiu Municipal en aquest ma-
teix butlletí el passat mes d’abril 
per tal de localitzar les revistes 
escolars dels anys 1935 i 1936 
de les escoles de Plana Rodo-
na i Sant Pere Molanta ha donat 
els seu primers fruits.  Ha estat 
localitzada una col·lecció de la 
revista Llum que elaboraven els 
nens de l’escola de Sant Pere 

Tallers Nadalencs a Olèrdola
Apunta’t a un dels tallers
de manualitats nadalenques 

29/12/2014, a les 11h. Local Rossend Montané. 
30/12/2014, a les 11h. Centre cívic La Xarxa.  
02/01/2015, a les 11h. Centre cívic Gatzara. 

Fes la teva inscripció a mulinaripm@gmail.com Sortida teatral
Vine a veure “Mar i Cel” de Dagoll Dagom, al Teatre Victòria de 
Barcelona. El dia 19 de febrer de 2015, sortida a les 19h, de la 
plaça de l’Església de Moja. 
Preu entrada + autocar: 35 euros. Places limitades. 
Inscripcions al Servei Jove d’Olèrdola, al correu mulinaripm@gmail.com 

Molanta. Hem d’agrair a la senyora Claudina Marcè i a 
la família Montserrat les facilitats donades per la seva 
consulta i reproducció i, sobretot, agrair l’estima que 
han demostrat per la memòria del mestre Josep San-
taulària en el seu pas per Sant Pere Molanta.

Aprofitem per demanar de nou la vostra ajuda per 
localitzar nous exemplars de la revista Llum, de Sant 
Pere Molanta, o L’Espiga i Endavant de l’escola de 
Plana Rodona, o qualsevol testimoni sobre l’activitat 
de les impremtes escolars i els mestres Ramon Costa 
i Jou i Josep Santaulària. Si ens podeu dir-nos alguna 
cosa d’aquestes revistes, poseu-vos en contacte amb 
l’Ajuntament. Gràcies.


