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El Servei d’Orientació Laboral 
es reactiva al municipi

Olèrdola respira ritme de Carnaval 

Nevada forta amb
incidències lleus



L’Ajuntament d’Olèrdola simplifica i abarateix els tràmits per a fer obres menors

Un  dels acords des-
tacats del ple extraordinari de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, cele-
brat divendres 19 de desem-
bre a la nit,  va ser l’aprovació 
per unanimitat de la nova or-
denança sobre l’ús del sòl i 
edificació. Juanma Samblás, 
regidor d’urbanisme, expli-
cava que la nova ordenança 
suposava l’aplicació d’una 
directiva europea que com-
porta simplificar el procedi-
ments administratius. Sam-
blás posava l’accent en què 
l’ordenança comporta facili-
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Sant Pere Molanta.
Per unanimitat es va 

acordar canviar dies festius 
d’obertura comercial auto-
ritzada i assignar-los en els 
dies 15 d’agost i 31 d’agost 
de 2015. També s’aprovava 
que els dos dies addicionals 
d’obertura comercial autorit-
zada a Olèrdola pel 2015 se-
rien els dies 13 de setembre i 
27 de desembre.

Per unanimitat es va apro-
var un conveni amb la Man-
comunitat que permet  regu-
laritzar la situació de la gestió 

tar al ciutadà la tramitació en cas de fer obres menors, ja que 
només caldrà comunicació  prèvia i no pas llicència urbanísti-
ca. A més de l’estalvi de temps, també comportarà un estalvi 
econòmic pel propietari del 15%.

Un altre dels acords rellevants de la sessió va ser 
l’aprovació definitiva de les ordenances fiscals pel 2015. Se-
gons explicava l’alcalde i regidor d’hisenda, Josep Tort, en el 
termini d’exposició pública s’havien presentat al.legacions 
que en alguns casos s’havien acceptat perquè suposaven 
corregir errors de transcripció, com les al·legacions traslla-
dades per Aigües de Vilafranca. Altres al.legacions van ser 
rebutjades perquè plantejaven que s’apliqués una única taxa 
d’escombreries al mateix propietari de dues parcel.les contin-
gues. Josep Tort apuntava que la solució  podria ser que els 
propietaris agrupessin en una mateixa escriptura les propie-
tats. També es va desestimar una al.legació  que demanava 
bonificació en la taxa d’escombaries per a persones disca-
pacitades. L’alcalde en aquest cas va adquirir el compromís 
d’estudiar-ho per a propers exercicis.

En nom del grup municipal de CiU, el seu portaveu,Josep 
Maria Sánchez, indicava que s’abstenien en coherència amb 
el posicionament de la votació inicial i recordant que el seu 
grup no havia pogut participar en l’elaboració de les ordenan-
ces.

El ple s’iniciava donant compte de la xifra de població del 
padró d’habitants d’Olèrdola, que en data d’1 de gener de 
2014 recollia que hi havia 3.579 habitants al municipi. La ses-
sió també era aprofitada per a donar compte del canvi de fi-
nançament en diverses partides per a garantir l’inici immediat 
de les obres planificades per a urbanitzar una nova plaça a 

El ple també va aprovar de manera definitiva les ordenances fiscals pel 2015

de les colònies de gats de carrer. La regidora de sanitat, Eva 
Ruiz, indicava que es mantindrien els mateixos serveis, in-
cloent captura i esterilització, amb un 10% d’estalvi. El ple 
també va aprovar la modificació d’estatuts de la Mancomu-
nitat per tal que aquesta institució s’adapti als nous canvis 
legislatius provinents de l’Estat.

Un altre dels acords que es van prendre per unanimitat va 
ser el de ratificar l’acord amistós arribat amb els propietaris 
per a expropiar les finques afectades per les obres de cons-
trucció de la rotonda d’accés a Moja.

El ple també va aprovar la delimitació dels termes mu-
nicipals d’Olèrdola i Olivella, sorgida a partir dels treballs 
d’elaboració del nou POUM d’Olivella. També es va aprovar 
iniciar l’expedient per alterar els límits dels dos municipis, in-
cloent la proposta de que tres finques que ara pertanyen a 
Olèrdola passin a formar part d’Olivella. Es tracta de tres par-
cel.les que reben serveis i estan en el nucli consolidat  de  Les 
Colines. L’alcalde exposava que el canvi es planteja per “sen-
tit comú”.CiU es va abstenir, fent notar que el municipi perdia 
terreny, però Josep Maria Sáncheez va matisar que aquest vot  
no volia dir que s’oposaven a l’alteració.

El ple també va aprovar la numeració d’un tram del carrer 
d’El Camp de Moja, mesura que s’adoptava després de que 
un veí fes notar que en aquest àmbit no hi havia fins ara nu-
meració.

Per cloure el ple, l’alcalde va desitjar a tots els veïns molt 
bones festes i que el 2015 sigui molt millor que el 2014. Josep 
Maria Sánchez també va aprofitar la sessió per a traslladar als 
veïns aquests bons propòsits per a les festes de Nadal i l’any 
nou.

Degut a les obres del carril bici que es fan a Vilafranca, entre el pont de Moja i la Ciutat Jardí 
Sant Julià, s’ha programat un tall parcial de circulació a la carretera de Moja, entre els 
carrers JV Foix i el pont de Moja.

El tall es realitzarà entre el 16 i el 27 de febrer. La sortida des de Vilafranca en direcció 
Moja es garantirà. L’entrada des de Moja a Vilafranca quedarà tallada. Durant aquests dies, 
l’accés al centre de la ciutat es realitzarà per l’Avinguda Europa, al barri de la Girada.

Tall parcial de circulació per entrar a Vilafranca des de Moja
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Nevada intensa amb incidències lleus 
La nevada intensa del 4 de febrer va deixar imatges de 

postal al municipi i poques incidències. L’actuació dels serveis 
municipals va contribuir a minimitzar de forma considerable 
les afectacions a la ciutadania, malgrat registrar-se dificultats 
en la circulació per carretera. Des de primera hora del matí, 
la brigada i els agents municipals es van activar, donant con-
tinuïtat a les tasques de prevenció fetes les hores anteriors. 
Així, en tot l’episodi de fred i neu, hauran estat prop de 8 les 
tones de sal que la brigada ha escampat en camins munici-
pals per a prevenir l’aparició de plaques de gel, especialment 
en el camí Rossend Montané i en el de Daltmar. En les ho-
res posteriors, també es van realitzar tasques de retirada de 
branques d’arbres en marges de carreteres. El mateix dia 4, la 
brigada va intensificar les actuacions de retirada de neu i els 
agents municipals van tenir cura de resoldre incidències com 
el col·lapse viscut durant el matí en l’accés al poble de Moja 
venint des de Vilafranca.

S’estima que al municipi, en punts elevats com Daltmar o 
el Castell d’Olèrdola, s’haurien superat els 20 centímetres de 
gruix de neu acumulada. El dia va ser una festa pels més pe-
tits, que van aprofitar l’abundant presència de neu per a jugar.

Es reactiva a Olèrdola el Servei d’Orientació Laboral 
Amb el propòsit de facilitar als veïns eines eficients  per a 

combatre a Olèrdola els efectes de la crisi econòmica, des de 
l’Ajuntament s’ha tornat a reactivar aquest mes de gener el 
Servei d’Orientació Laboral per a persones del municipi que 
busquin feina.

Per a fer ús d’aquest servei municipal, les persones in-
teressades poden anar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, de dilluns a divendres en horari de 
07:30 a 15:00 hores, i deixar el seu currículum vitae. La tècnica 
d’inserció laboral tractarà les sol.licituds i atendrà als usuaris, 
de manera presencial, cada dos dimecres de 10 a 14h en el 
despatx municipal del Centre Cívic La Xarxa de Moja.

La primera acció pública d’aquesta nova etapa del Ser-
vei d’Orientació Laboral es convocava dijous 29 de gener. En 
una xerrada convocada al Centre Cívic La Xarxa de Moja, una 
àmplia representació de joves del municpi que tenen entre 16 
a 25 anys van poder conèixer els detalls del programa de  ga-
rantia Juvenil.



Alternativa per Olerdolà és un grup de veïns 
que treballa amb independència  i una manera 
de fer eficient, transparent i sense lligams polí-
tics que no és benvinguda per alguns que consi-
deren que l’Ajuntament és seu i miren d’atacar-
nos amb tota la seva potència mediàtica amb 
l’única voluntat de fer mal i sembrar el dubte i el 
rebuig contra l’actual equip de govern.

 
Una de les mostres més evidents que hem 

tingut aquest mes de febrer és la publicació en 
un setmanari local que dóna a entendre que 
l’Ajuntament d’Olèrdola havia de pagar 10.000 
euros a una entitat que es va presentar al con-
curs de neteja viària. En aquesta notícia es fa 
referència a les declaracions del responsable 
de l’entitat però en cap moment s’han posat en 
contacte amb el nostre Ajuntament per contras-
tar les dades. És a dir, han redactat la notícia 
sense tenir tots els elements sobre la taula. Vist 
això, us en volem fer cinc cèntims del que real-
ment ha passat: l’Ajuntament d’Olèrdola va con-
vocar un concurs de neteja viària on va guanyar 
l’empresa de Mas Albornà contra l’altra empresa 
que es va presentar i que fins llavors havia do-
nat el servei: Fomento. Després de diverses di-
ferències entre les dues empreses sobre si calia 
o no subrogar el personal, Mas Albornà decideix 
retirar-se unilateralment deixant Olèrdola una 
setmana sense servei de neteja viària, fet que va 
provocar que l’Ajuntament hagués d’adjudicar 
per urgència a la segona empresa per no deixar 
desatès el servei. L’Ajuntament va entendre que 
hi havia un incompliment de contracte, per tant, 
no va tornar els 10.000 euros de fiança que Mas 
Albornà va dipositar com a requisit del plec de 
condicions del concurs. Un cop el jutge ha de-

cidit que no hi havia incompliment de contracte 
l’Ajuntament tornà els 10.000 euros de fiança 
que Mas Albornà va dipositar, però en cap cas 
l’Ajuntament d’Olèrdola no ha de pagar aquests 
diners de la seva butxaca i el que ha fet en tot 
moment és vetllar pels interessos dels veïns del 
municipi. Els costos de defensa d’aquest procés 
tampoc costen cap euro al municipi, ja que la 
defensa anava a càrrec de la Diputació, en qual-
sevol cas, l’únic cost que podria assumir són els 
interessos que podrien ser uns quatre cents eu-
ros. Un cop explicats els fets volem fer una sèrie 
de reflexions: com és que aquesta notícia no-
més la publica un setmanari i només la contrasta 
amb una de les parts? És casualitat que aquest 
setmanari estigui relacionat amb Mas Albornà? 
És casualitat que aquest setmanari tingui una 
marcada tendència política del mateix color que 
el partit de l’oposició del nostre Ajuntament?

Aquest mateix partit de l’oposició que no 
ha fet cap esforç per mirar-se els pressupos-
tos del 2015, tot i ser la seva obligació. Prova 
d’això és l’escrit de l’anterior Butlletí on fan 
una sèrie d’afirmacions d’apujada d’impostos 
o d’eliminació de la tarifa reduïda de la taxa de 
l’aigua, quan una simple lectura del pressupost 
demostra tot el contrari: els impostos baixen per 
cinquè any consecutiu i no s’elimina cap tram 
reduït de l’aigua. Des d’Alternativa per Olèrdola 
ja estem treballant pel futur d’Olèrdola, per això 
hem encetat un procés de participació ciuta-
dana per recollir les impressions, inquietuds i 
necessitats dels veïns del municipi en diferents 
reunions en tots els nuclis d’Olèrdola, però que 
també ens podeu fer arribar per correu electrò
nic:alternativaperolerdola@gmail.com. Esperem 

ens feu arribar les vostres propostes. Al marge 
d’aquests atacs nosaltres continuem treballant 
per la gent del nostre municipi. Som coneixe-
dors que un dels problemes més greus que té 
la nostra societat actualment és l’atur, per això 
estem  treballant conjuntament amb CCAP, apli-
cant polítiques actives per la inserció laboral i 
la formació de joves que és un dels col·lectius 
més castigats. En aquest sentit, fa pocs dies es 
va fer una xerrada, amb molt bona participació 
per part dels joves, on se’ls hi va presentar la 
possibilitat d’obtenir treball mitjançant convenis 
de pràctiques i feina en empreses del municipi. 
Iniciativa que va tenir molt bona acollida amb un 
gran èxit d’inscrits.

Aprofitem per recordar que comptem amb 
una tècnica d’empresa i ocupació que presta 
un servei d’atenció personalitzada, per a tots 
aquells que vulguin ser assessorats, ja sigui per 
crear la seva empresa, com per fer un CV o per 
entrar en els processos de selecció de les em-
preses que ens fan arribar ofertes de feina. Una 
altra iniciativa amb la que està treballant l’equip 
de govern, és la creació d’un “club de feina” 
perquè els interessats puguin fer servir un espai 
municipal, ordinadors i connexió a Internet per 
poder crear llocs de treball amb la supervisió 
d’un tècnic sense cap cost pels usuaris. Tam-
bé volem donar la nostra més grata felicitació 
al Club de Futbol Parroquial Sant Pere Molanta 
pel seu cinquantenari i per l’èxit de les diferents 
activitats organitzades per aquest aniversari.

Finalment volem desitjar a tothom un bon 
carnaval. 
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Des d’aquest mitjà fem públic el nostre reconei-
xement al nostre alcalde pels anys de dedicació 
al nostre municipi. Agrair-li el seu esforç per mi-
llorar el nostre municipi, des del càrrec de màxi-
ma responsabilitat municipal.

Ens congratulem de la notícia de la renovada 
participació d’Esquerra Republicana en la polí-
tica municipal, donat que això escenifica un in-
crement en les opcions de vot pels nostres veïns 
i demostra l’increment de l’interès per la política 
municipal.  

La notícia apareguda al 3 de Vuit, del 6 de fe-
brer de 2015 , sobre el contenciós administratiu 
entre Mas Albornà i l’Ajuntament d’Olèrdola, que 
segons sentència judicial dona la raó a Mas Al-
bornà, ens produeix dues sensacions, una de sa-
tisfacció per la rapidesa relativa amb la que s’ha 
resolt el contenciós i l’altra de tristesa, ja que no 
ens agrada que el nostre municipi surti als mi-
tjans de comunicació per aquestes notícies.

Aquesta sentència demostra que no s’ha fet, la 
feina ben feta, la sentència diu “...l’administració 
no va presentar la informació necessària al futur 
concessionari “. Això torna a incidir en un fet que 
durant molt temps ha estat passant als concur-
sos de serveis, que és la manca de rigor, ja sigui 
en la elaboració dels plecs o sigui en la comuni-
cació. Tal i com es diu en l’article del 3 de vuit, 
el Sr. Clotet va dir:“ Vaig intentar parlar amb algú 
del govern o veuren’s amb l’alcalde però no hi va 
haver manera”.  

Que això es digui del nostre Ajuntament ens sap 

molt greu, però no sols ha passat amb empre-
ses, passa també amb associacions culturals, 
això ha passat i passa actualment, per què, al-
gunes de les associacions del municipi encara 
no han pogut ser rebudes per l’alcalde, després 
de molts anys de demanar-li reunió.

La falta de rigor també ha estat visible en 
l’aprovació de les últimes ordenances munici-
pals, on hi havia errors clarament visibles amb 
una repassada, o amb els informes per justificar 
el tancament de l’edifici de l’escola bressol de 
Sant Pere Molanta, o en la renovació del servei 
d’escola bressol, o en els acabats de la piscina 
de Daltmar , o en el projecte de cobriment de la 
pista poliesportiva, o en l’acabament de la res-
tauració de la torre de Moja,  o en la climatització 
del Local Sant Jaume, etc..

Desitgem si més no, que aquest toc d’atenció 
faci reflexionar a l’equip de govern, i es prengui 
les actuacions i decisions de govern amb rigor, 
responsabilitat, i molt diàleg, per què al cap i la fi 
el nom i la imatge del nostre municipi ens pertany 
a tots els olerdolencs. 

En aquesta època de l’any, i per la notable par-
ticipació ciutadana que té en el nostre municipi, 
volem desitjar-vos un bon carnaval.
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Les Festes de Sant Macari recapten 2.400 
euros per lluitar contra el càncer infantil

Un concert al Local Nou de l’Escola Municipal de Música 
de Vilafranca posava diumenge 25 de gener a la tarda el punt i 
final a les Festes de Sant Macari, les Festes d’Hivern de Moja. 
L’acte agermanava cultura, lleure i solidaritat. I és que l’activitat 
s’inscrivia dins de les accions solidàries que durant les festes 
s’han dut a terme per a recaptar fons contra el càncer infantil. 
A més del concert, es va programar la setmana anterior una 
matinal solidària de tallers i es va organitzar una gran panera 
gràcies a les aportacions d’empreses i establiments. Aquestes 
iniciatives han permès recaptar un total de 2.400 euros, que 
seran lliurats a la Fundació Sant Joan de Déu.

El sorteig es va fer en acabar el concert solidari va comptar 
amb la participació de Jordi Gil, presentador de l’InfoK del 
Canal Super3. La Comissió de Festes i l’Agrupació de Balls 
Populars de Moja volen fer un sincer agraïment públic a les 
empreses que, amb les seves aportacions altruistes, han fet 
possible la monumental panera que s’ha sortejat.

El Mercat Solidari de Moja aconsegueix 
recaptar 450 euros

Al Centre Cí-
vic La Xarxa de 
Moja, diumenge 
21 de desembre 
s’estrenava amb 
molt bon peu el 
mercat solidari. 
Després de tot 
un dia d’obertura, 
des de les 10 del 
matí i fins les 8 del 
vespre, la recap-
tació assolida va 
situar-se en els 450 euros. La xifra és molt meritòria i indica la 
bona resposta de públic obtinguda, sobretot si es té present 
que va aconseguir-se a partir de la suma de moltes petites 
aportacions. I és que la pràctica totalitat d’aquests diners es 
van obtenir venent articles de segona mà, en molt bon estat, 
amb un preu de venda que no superava els 5 euros. Entre les 
comptades excepcions, dues caçadores sense estrenar que 
van vendre’s a 10 euros.

Sílvia Santacana, de Queviures Sílvia de Moja, va ser la 
promotora de la idea d’aquest mercat solidari. Durant les se-
tmanes anteriors al mercat, en aquest establiment es podien 
donar joguines, roba, bijuteria o llibres, així com qualsevol altre 
material de segona mà que estigués en bon estat. Després de 
revisar-se, aquests productes es van posar a la venda. Amb 
els diners obtinguts s’han comprat aliments que han estat dis-
tribuïts entre famílies necessitades del municipi a través de 
l’Ajuntament. El material que no es va vendre s’ha donat a 
entitats benèfiques.

Actes fets a Olèrdola aporten 7.500 euros a La Marató de TV3 
La solidaritat és un valor ben present al municipi d’Olèrdola. 

Un bon termòmetre que així ho expressaria és la gran implica-
ció del municipi amb La Marató de TV3. I és que, més enllà de 
les aportacions individuals fetes des de casa per cadascú, si 
sumem la xifra recaptada gràcies a activitats organitzades per 
entitats del municipi s’obté una quantitat gens menyspreable. 
Gairebé 7.500 euros. Aquesta xifra s’ha obtingut a través de 
8 iniciatives diferents, realitzades entre Sant Pere Molanta i 
Moja.

Més de la meitat dels diners aportats des d’Olèrdola per 
actes fets per entitats es comptabilitzen gràcies a la 4a edició 
de la cursa Vallmoranta. La participació de 340 persones el 
passat 22 de novembre  va traduir-se en una recaptació final 
de 4.233 euros.

Des del Casal d’Avis de Moja es manté el vincle amb la 
Marató a través d’un dinar solidari. Amb aquest àpat es van 
recaptar 616 euros que, sumats als 584 euros d’aportacions 
voluntàries, fa que l’entitat hagi pogut ingressar al compte de 
La Marató un total de 1.200 euros.

El Casal d’Avis de Sant Pere Molanta va aprofitar el dinar 
del seu 9è aniversari, celebrat el 15 de novembre, per a recap-
tar 440 euros.

Una altra activitat arrelada al municipi relacionada amb 
La Marató és la matinal solidària de tallers organitzada per 
l’AMPA de l’escola Circell de Moja, programada dissabte 13 
de desembre. Es van assolir 494 euros, que afegits als 66 eu-
ros recaptats durant el dinar de la Festa de les Famílies, fan 
que l’AMPA hagi assolit fins a 560 euros aquest 2014 per La 
Marató.

fins a 200 euros.
I a Sant Pere Molanta, el grup de teatre El Folre, va tornar 

a mobilitzar-se en motiu de La Marató. Organitzaven la repre-
sentació de l’obra “Diner(molt) negre” a càrrec dels Amics del 
Teatre de La Ràpita, el passat diumenge 7 de desembre. La 
col.laboració dels 150 assistents va permetre recaptar 610 eu-
ros en el sorteig de la panera, 200 euros més que l’any passat.

A Sant Pere Molanta també s’estrenaven dues novetats 
per La Marató. El Formiguer, entitat de recent creació, va or-
ganitzar diumenge 14 de desembre  tallers infantils. Hi van 
participar una vintena d’infants i es van poder recaptar 74’42 
euros. El Formiguer també va recollir joguines per la campan-
ya “Cap infant sense joguina”,que organitza Creu Roja.

L’altra novetat provinent de Sant Pere Molanta per aquesta 
Marató, va ser el taller familiar de country que es va organitzar 
el mateix dia 14 a la tarda, a la sala de la Societat, a càrrec del 
grup Gatzara Country. Va reunir a una seixantena de persones 
i va assolir recaptar 178 euros.

Els Joves de Moja 
també han fet la seva 
aportació a La Mara-
tó. Diumenge 14 de 
desembre programa-
ven cinema al Local 
Nou, amb la projecció 
de “Frozen” i “Plan en 
Las Vegas”. Malgrat 
la discreta assistèn-
cia, es van recaptar 



Èxit de la Fira Solidària de l’escola Rossend Montané
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El protagonisme de tota 
la comunitat educativa de 
l’escola Rossend Montané en 
la 3a Fira Solidària de l’escola 
s’evidenciava en l’acte de 
cloenda d’aquesta rodo-
na iniciativa. Dimarts 16 de 
desembre a la tarda, davant 
tots els alumnes de l’escola, 
es feia l’acte de cloenda de 
la Fira al mateix vestíbul del 
centre amb el lliurament sim-
bòlic  a l’Ajuntament dels ali-
ments recaptats. El regidor 
d’ensenyament, Xavier Se-
rramià, agraïa l’aportació de 
l’escola. Ho feia com a repre-
sentant de l’Ajuntament, però 
també indicant que trasllada-
va l’agraïment en nom dels 
nens i les famílies que podran 

El cros escolar de Moja
reunia a 224 participants 

aquest curs ocupen un dels 
espais de l’escola.

Les manualitats dels 
alumnes gairebé es van extin-
gir i el material recullit va ser 
quantiós. I és que gràcies a 
les aportacions de les famí-
lies s’han aconseguit recollir 
fins a 141 quilos d’arròs, 135 
quilos de pasta, 118 quilos 
de llegum, 50 litres d’oli, 391 
litres de llet, 54 quilos de su-
cre, 53 paquets de galetes, 
278 llaunes de conserva, 12 
quilos de farina, 3 quilos de 
sal, 16 litres de suc, 4 litres 
de colacao, 5 litres de brou, 
10 capses de polvorons, 42 
barres de torró i 4 caixes de 
neules. Les quantitats recolli-
des en la majoria de produc-

Enmig d’un gran ambient i una apreciable participació, diu-
menge 21 de desembre al matí la finca municipal de la Mun-
tanyeta acollia la 30a edició del cros escolar a Moja. Sumades 
totes les categories del cros escolar, la participació ha estat de 
224 inscrits. La prova tenia el reclam de tancar la lliga de cur-
ses dels jocs esportius JESPE. Malgrat la coincidència  amb 
d’altres esdeveniments lúdics i culturals, la participació  va 
superar la presència d’inscrits de la darrera edició però es va 
quedar per sota de les expectatives inicials del Consell Espor-
tiu de l’Alt Penedès. 

Abans del cros escolar es realitzava la segona edició de 
la Cursa Open, de 6 quilòmetres de recorregut. El guanyador 
va ser el jove Ibrahim Chakir, del Club Atletisme Vilafranca.Se-
gon classificat va ser Abderrazak Samaoui i tercer Mohamed 
Elooakassi. En l’apartat femení, la guanyadora va ser Nati Ru-
bio, per davant de Gemma Casulleras i Cristina Obiols.

Amb el suport tècnic del club BTT El Bressol i la col·laboració 
de l’Ajuntament d’Olèrdola, el cros era organitzat de manera 
conjunta per l’AMPA de l’escola Circell i el Consell Esportiu.

Plantada d’arbres per celebrar
el 50è aniversari del Molanta

Continuant amb els actes de caràcter social programats 
per commemorar el 50è aniversari del Club de Futbol Parro-
quial Sant Pere Molanta, diumenge 25 de gener al migdia tenia 
lloc una plantada popular d’arbres dins de l’espai protegit del 
Parc d’Olèrdola. Entre pins i alzines, una cinquantena de per-
sones de totes les edats van plantar 70 arbres en un indret 
afectat per dos incendis els darrers anys, a tocar de la carrete-
ra de Daltmar. La plantada seguia les directrius establertes en 
un projecte de reforestació elaborat per una alumna de l’Institut 
d’Horticultura de Reus, donant continuïtat així a una plantada 
prèvia feta dies abans per part de voluntaris.

L’activitat, promoguda per la comissió organitzadora del 
50è aniversari del Molanta, va comptar amb la col·laboració de 
l’ADF Rossend Montané d’Olèrdola i del GEIF.

rebre aquests aliments aportats per l’escola en unes dates tan 
especials com les festes nadalenques.

L’acte culminava la 3a Fira Solidària, que es realitzava del 
2 al 4 de desembre. Els alumnes de tots els cicles de l’escola 
oferien durant aquests tres dies les manualitats que havien 
elaborat, a canvi de “molantes”. Els “molantes” és la moneda 
de l’escola que es podia obtenir després de lliurar aliments. 
Una de les novetats aquest any és que en la Fira també hi 
han participat els alumnes de l’escola bressol El Pàmpol, que 

tes  són superiors respecte les dues anteriors edicions.
Durant la Fira també s’han recollit taps de plàstic que es 

destinaran al Centre Ocupacional “La Costera” de Xàtiva, que 
atén a 75 usuaris amb discapacitats. El secretari d’aquest 
Centre Ocupacional és el mestre de l’escola Vicent Grau, que 
durant l`acte de cloenda mostrava exemples de treballs en 
material reciclat que s’elaboren des del Centre, com una pos-
tal nadalenca amb material reutilitzat.



Butlletí Informatiu Municipal · Febrer 2015

7

Participatius tallers nadalencs
organitzats per l’Ajuntament

Durant aquestes festes nadalenques, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha organitzat tallers gratuïts. El primer es vivia di-
lluns 29 de desembre al local Rossend Montané de Sant Mi-
quel, el segon es feia l’endemà dia 30 al Centre Cívic La Xarxa 
de Moja i el tercer es programava el  2 de gener al Centre Cívic 
Gatzara de Sant Pere Molanta.

La regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, Arantxa 
Torres, oferia un balanç positiu de la participació registrada  i 
recordava que les activitats es programaven tenint en compte 
la positiva experiència de l’any passat.

Les activitats eren gratuïtes i es programaven en els tres 
pobles històrics d’Olèrdola per així afavorir que siguin acces-
sibles a tothom. Entre els participants en els tallers, hi predo-
minaven els infants de 3 a 10 anys i s’elaboraven guarniments 
nadalencs.

Daltmar estrena rua de Carnaval
Transmetien ritme, alegria i ganes de passar-s’ho bé. La 

vuitantena de persones que dissabte 7 de febrer a la tarda 
participaven en la comparsa de Carnaval de Daltmar van con-
vertir en tot un èxit la primera rua que s’organitzava en aquest 
nucli del municipi. Era una experiència que ha servit per a 
refermar vincles veïnals i per a revalidar les ganes de seguir 
compartint propostes lúdiques i culturals. Gràcies a l’impuls 
d’Acció Cultural de Daltmar, s’oferia aquesta nova activitat 
que, per la resposta obtinguda, ja es pot apuntar que s’anirà 
mantenint en els propers anys.

 El trajecte de la rua es va escurçar per evitar les fortes 
pendents d’alguns dels carrers, que encara mantenien restes 
de la nevada del dimecres anterior. La comparsa la integra-
ven veïns de totes les edats, majoritàriament dones. En els 
dies previs s’havien preparat les disfresses de papallones i 
d’abellots que lluïen i es van assajar les coreografies que van 
anar desplegant en el recorregut. Per arrodonir la rua, es va 
acabar amb una festa al Buda Bar de Daltmar.

La màgia del Nadal, Cap d’Any i Reis a Olèrdola
Gràcies a la complicitat rebuda per part d’entitats del mu-

nicipi, Olèrdola va comptar amb activitats que van permetre, 
un any més, viure les festes de Nadal, Cap d’Any i Reis sense 
desplaçar-se del municipi.

Després de l’estada dels patges, als pobles i urbanitza-
cions del municipi es va rebre amb entusiasme la visita dels 
Reis Mags d’Orient. Una cavalcada va recórrer Can Trabal, 
Sant Miquel i Sant Pere Molanta.

Els màgics personatges també van fer una lluïda estada 
a Daltmar i a Moja, repartint il·lusions i satisfent les peticions 
dels més petits.

Aquest cap de setmana del  21 i 22 de febrer es concentrarà bona parta de l’activitat 
de Carnaval al municipi. Dissabte 21, a les 8 del vespre, començarà la IX Rua de Car-
naval de Moja des de la rambla Catalunya. Les 5 comparses i 11 carrosses participants 
recorreran els carrers Sindicat, Carrerada, Santa Maria,  Penyafel i Rafael de Casanovas. 

Diumenge 22 a les 11 del matí, a Vila Maimona, s’ha fixat la concentració dels grups 
que participaran en la Rua de Carnaval de Sant Pere Molanta. El recorregut començarà a 
les 12 del migdia i es comptarà amb 8 carrosses i 6 comparses. Amb el patrocini del Cafè 
de la Societat i de Fleca Fontanals hi haurà premis a les millors carrosses i comparses.

A Can Trabal, l’Àrea de Cultura organitza per diumenge 22 de febrer activitats per 
celebrar el carnaval. Serà a partir de dos quarts de 12 del migdia, a la pista poliesportiva. 
S’ha programat un concurs de disfresses, per donar pas a un piscolabis i acabar amb 
l’actuació de la Batukada Amia-Los Ititus.

Rues a Moja i Sant Pere i Festa de Carnaval a Can Trabal
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El Base Olèrdola certifica el seu bon moment amb una lluïda presentació
Dissabte 6 de desembre no hi havia partit de futbol, però en 

el camp municipal Els Pins de Moja es respirava l’ambient de 
les grans ocasions. I és que durant el matí, des de les 10 i fins 
la una del migdia, s’hi celebrava l’acte oficial de presentació 
dels equips del Base Olèrdola. Com ha passat en els darrers 
anys, l’entitat aprofitava l’aturada de les competicions per a 
programar tota una festa de germanor que certificava el bon 
moment del club. Gairebé 500 persones convertien la cita en 
una èxit de convocatòria i evidenciaven l’encert de triar aquest 
format de presentació, que posa l’accent en la vessant social 
de l’entitat. La jornada començava amb una generosa botifa-
rrada per continuar amb la presentació de cadascun dels 17 
equips que el Base Olèrdola té aquesta temporada 2014-15. 
Després arribaria la imatge conjunta, per arrodonir la matinal.

El president del Base Olèrdola, Daniel de Lamo, es mos-
trava satisfet pel funcionament de l’activitat i la bona resposta 
de les famílies. Sobre els propòsits del club aquesta tempo-
rada, assenyalava que l’objectiu era que els dos equips de 1a 
divisió mantinguessin categoria i mirar d’aconseguir l’ascens 
de l’infantil. El regidor d’esports de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Juanma Samblás, refermava el compromís municipal de con-
tinuar donant suport a l’entitat i de garantir el manteniment de 
les instal.lacions.

En nom de la Federació Catalana de Futbol, va seguir la 
presentació l’olerdolenc Manel Duran, delegat territorial de la 
Federació i vocal de la seva Junta Directiva. Duran lloava el 
treball del Base Olèrdola i subratllava el mèrit assolit d’haver 
mantingut el futbol femení.

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  


