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La majoria de famílies pagaran menys per l’escola bressol a Olèrdola
La nova taxa i l’ordenança de civisme i convivència 
van ser aprovades per unanimitat en el ple munici-
pal del 27 de març

A partir del proper curs escolar, la taxa de les escoles bres-
sol a Olèrdola es pagarà en funció de la renda. Així es va apro-
var per unanimitat en el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola celebrat 
divendres 27 de març a la tarda.

Tal i com explicava el regidor d’ensenyament, Xavier Serra-
mià, s’han definit  fins a cinc trams d’ingressos familiars per a 
diferenciar la taxa que caldrà pagar. El càlcul s’estableix divi-
dint la renda anual de la família  entre el nombre de membres 
de la unitat familiar. El tram més elevat correspon a les famílies 
que comptin amb més de 24.000 euros anuals per membre 
de la família, mentre que el tram més reduït, és el que suposa 
disposar de fins a 7.000 euros. Aquest curs la quota fixa és de 
168 euros mensuals per a tothom i des del govern municipal 
es creu que la majoria de famílies que portin els seus fills a les 
llars d’infants veuran reduïda aquest quantitat. I és que tenint 
en compte les dades econòmiques que proporcionen la Man-
comunitat o l’Idescat sobre nivells de renda, s’ha previst que 
la majoria de famílies que sol·licitin plaça paguin una quota de 
145 euros, que és la quota fixada per a rendes per unitat fa-
miliar que se situen entre els 7.001 i els 12.000 euros. També 
s’ha reduït el preu en cas de només utilitzar el servei els mat-
ins, sempre que existeixin places vacants. En aquest cas, en el 
tram que s’estima majoritari, la quota serà de 105 euros. 

Per trams de renda inferiors a 7.000 euros anuals per unitat 
familiar, el preu és de 84 euros i, com passa ara, es farà segui-
ment amb Serveis Socials perquè les famílies que ho necessitin 
comptin amb possibilitats d’utilitzar el servei.

Xavier Serramià indicava que aquest criteri de progressivitat 
en la taxa no s’havia aplicat abans perquè fins ara no s’havia 
plantejat la demanda per part de les famílies. Un dels objectius 
principals és el de facilitar l’accés a les llars d’infants munici-
pals, tenint en compte l’accentuada  baixada de la natalitat.

Des de CiU, Josep Maria Sánchez va qüestionar que “per 
20 euros de descompte” calgués ampliar la burocràcia per a fer 
la matriculació. També va apuntar que no hi havia cap impedi-
ment per a aplicar abans aquest canvi, però s’ha decidit fer “a 
dos mesos de les eleccions”. Malgrat interpretar que “potser 
la quota fixa no estava tan malament” ,CiU va acabar votant 
afirmativament aquesta modificació de la taxa.

Un altre dels punts destacats aprovats per unanimitat en el 
ple, va ser l’ordenança de civisme i convivència. Xavier Serra-
mià, regidor de Governació, resumia que aquesta nova orde-
nança naixia de la necessitat dels agents municipals de dispo-
sar d’eines per actuar, davant l’absència actual de regulació. 
El propòsit és el d’establir normes de convivència en espais 
públics. L’ordenança ha comptat amb l’activa implicació dels 
mateixos agents en la seva elaboració  i intenta trobar solu-
cions a la majoria de conflictes que puguin aparèixer en llocs 
públics. Serramià explicava que es tractava d’una ordenança 
completa, perquè també fa referència a allò que no és compe-
tència municipal.

El govern posava l’accent en què l’ordenança no té un ànim 
recaptatori ni sancionador. Així, des de l’Ajuntament s’anuncia 

que es farà una campanya de sensibilització i només es con-
templa sancionar en cas de reincidència o per no haver seguit 
les indicacions dels agents municipals. 

Josep Maria Sánchez mostrava l’acord de CiU i manifesta-
va que era sorprenent que fins ara no hi hagués aquest tipus 
d’ordenança a Olèrdola.

El ple també aprovar una modificació de pressupost per 
valor de 420.000 euros, dels quals destaquen 259.000 com 
a suplement per a inversions en millores d’enllumenat públic. 
Entre les novetats que s’incorporen al pressupost, cadascuna  
amb un import de 10.000 euros, cal assenyalar les partides de 
subvenció d’habitatge per a joves, de formació d’idiomes o per 
habilitar un circuit estable de running a la Muntanyeta. CiU es 
va abstenir en la modificació de pressupost, al·legant que no 
havia participat en la decisió i valorava que algunes partides 
tenien “caràcter electoral”.

Presentat com una obligació per a complir amb l’estat, el ple 
també va aprovar un pla pressupostari pel període 2016-2018, 
sense grans variacions respecte les previsions d’ingressos i 
despeses aprovades per aquest 2015. També es va aprovar 
per unanimitat l’adhesió a un conveni amb l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària que permet que l’Ajuntament pugui 
demanar informació de caràcter tributari que afecta a les en-
titats, sempre que aquestes hi estiguin d’acord, estalviant així 
tràmits a les associacions quan s’han de justificar subvencions.

Un altre dels acords unànimes va ser aprovar la modificació 
dels estatuts de la Mancomunitat. Igualment va ser aprova-
da la massa salarial dels treballadors laborals de l’Ajuntament, 
complint un dels requisits de la llei estatal de racionalització 
de les administracions; i es van aprovar la relació de serveis 
essencials i funcions prioritàries, incorporant la possibilitat de 
contractacions subvencionades.

També es va acordar, per via d’urgència, acceptar la renún-
cia que presentava Pere Sadurní Roig del seu càrrec de jutge 
de pau suplent, després d’haver-se incorporat en una candi-
datura electoral.

Durant el ple també es va donar compte de l’informe tri-
mestral de tresoreria, que estableix que l’Ajuntament paga les 
seves obligacions a proveïdors amb una mitjana de 19 dies. De 
la liquidació del pressupost de 2014, Josep Tort destacava que 
el deute viu havia baixat fins el 17 % i que, després de la modi-
ficació de pressupost aprovada en aquell mateix ple, l’exercici 
de 2014 es tancava amb 200 mil euros de disposició pel futur 
govern per a inversions sostenibles.

L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat abans
de la celebració de les eleccions municipals

Tota la informació sobre resultats i valoracions, la podeu trobar a 
www.olerdola.cat o bé seguint els espais informatius

de Canal 20-Ràdio Olèrdola, al 107.0 FM
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Avancen les obres de la nova plaça 
de Sant Pere Molanta

En un termini de dos mesos es preveuen finalitzar les obres 
d’urbanització de la nova plaça que s’està construint a Sant 
Pere Molanta, al carrer Llevant. La nova plaça suposa adequar 
l’espai de davant de l’edifici de la llar d’infants El Pàmpol i in-
corpora la millora de la connexió d’aquest espai amb el carrer 
Font Tallada.

Durant els primers dies de maig, s’han procedit a fer tas-
ques d’esplanació i d’adequació dels serveis a la normativa. 
En les darreres setmanes s’acabaran d’enllestir els treballs 
finals per a oferir un espai que diferenciarà dues zones: una 
d’estada i una altra zona  de joc

L’Ajuntament d’Olèrdola va adjudicar les obres per un preu 
de 76.136 euros, amb el finançament extern de gairebé el 
100% de l’import.

“Arqueocasal”
al Castell d’Olèrdola aquest estiu

Entre els dies 29 de juny i 10 de juliol es durà a terme l’Arqueocasal, 
un casal d’estiu pensat per nois i noies d’entre 12 i 16 anys del Pe-
nedès i Garraf. Durant l’Arqueocasal, que s’emmarca en un projecte 
de recerca de la Universitat de Barcelona, els nois i noies podran 
fer d’arqueòlegs de la mà d’arqueòlegs professionals i de monitors 
titulats.

Descobriran les restes que queden del barri medieval de fora mu-
ralles de la ciutat d’Olèrdola. D’una manera amena i divertida apren-
dran com treballen els arqueòlegs i participaran en l’excavació de 
restes que seran museïtzades posteriorment. Serà una experiència 
que recordaran tota la vida.

El dia 28 de maig a les 19:30h, al Centre Cívic La Xarxa de Moja, 
es farà una jornada de presentació i informació sobre l’Arqueocasal. 
La inscripció es tancarà el dia 19 de juny, si bé les inscripcions antici-
pades, més econòmiques, estan obertes fins el dia 1 de juny.

Està organitzat per TRÍADE  Serveis Culturals i compta amb el 
suport de l’Ajuntament d’Olèrdola, el Departament de Cultura de la 
Generalitat, el Museu d’Arqueologia de Catalunya, el Parc d’Olèrdola 
(Diputació de Barcelona) i la Universitat de Barcelona.

Més informació: www.triadecultural.com o info@triadecultural.
com

En els tres mesos que duren les obres, els vehicles hauran de sortir de 
Moja per la Vinera o el carrer del Camp

Es construeix la rotonda
d’accés a Moja

Dilluns 18 de maig començaven les obres de construcció 
de la nova rotonda d’accés al poble de Moja, en la intersecció 
de la carretera BV-2119 PK0 amb els carrers del nucli urbà.

Les obres van ser adjudicades per un import de 175.800 
euros, iva inclòs, i tenen una durada prevista de 3 mesos. Du-
rant aquest temps, la sortida en vehicle des del nucli de Moja 
s’haurà de fer per la Vinera o pel carrer del Camp.

La construcció de la rotonda permetrà millorar l’accés dels 
vehicles als carrers de la intersecció, amb una regulació clara 
de la circulació i de la velocitat dels vehicles. La rotonda està 
ben dimensionada perquè compleixi aquesta funció.

També s’augmentarà la seguretat d’aquest tram i es pre-
veu la millora i adaptació de l’enllumenat públic, de part de 
la xarxa d’aigua potable i de la xarxa de drenatge. El projecte 
preveu, alhora, la formació d’una nova vorera per a vianants.

Els treballs estan finançats en la seva totalitat per la Dipu-
tació de Barcelona.

Les obres de la plaça Llevant es preveuen completar abans d’acabar el 
mes de juny
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Lluïda celebració del 20è aniversari 
de l’escola de puntaires d’Olèrdola

L’escola de Puntaires d’Olèrdola ha fet un balanç del tot 
satisfactori de l´acte de celebració del seu 20è aniversari, vis-
cut diumenge 12 d’abril. Fins a un centenar de puntaires van 
compartir aquesta festa, realitzada a l’interior del Local Nou de 
Moja. El bon regust que va deixar aquesta trobada encara és 
ben present entre les puntaires d’Olèrdola, que no han parat 
de rebre elogis per l’organització.

Durant la jornada es va poder gaudir d’una exhibició del 
grup Gatzara Country i es va muntar una exposició amb peces 
significatives elaborades per les puntaires d’Olèrdola aquests 
darrers 20 anys. Les puntaires també van oferir el sorteig de 
diferents productes, gràcies al suport rebut per patrocina-
dors, així com un fulard  elaborat per les mateixes puntaires 
d’Olèrdola.

L’atleta local Jordi Gómez
ha guanyat la 16a pujada

“Castell d’Olèrdola”
Jordi Gómez, altleta de l’Esportiu Penedès i veí de Sant 

Pere Molanta, guanyava el diumenge 10 de maig la 16a cursa 
de muntanya “Castell d’Olèrdola”. Gómez va ser el més ràpid 
dels 118 atletes inscrits, completant el recorregut de 15 qui-
lòmetres amb un temps d’una hora, 7 minuts i 15 segons. El 
segon classificat va ser Edgard de Seia, amb 1 hora, 7 minuts 
i 37 segons, mentre que tercer arribava Oriol Plans, ja amb un 
temps d’una hora, 9 minuts i 1 segon. En l’apartat femení es va 
imposar Gisela Carrión, del Runners Vilanova, amb un temps 
d’una hora, 21 minuts i 33 segons. 

L’organització estava satisfeta pel funcionament de la pro-
va però no amagaven que les inscripcions havien estat molt 
per sota de les previsions. Des del club BTT “El Bressol” 
s’assenyala que la baixada d’inscrits és una tendència present  
en altres curses de muntanya i s’anunciava que valorarien si 
es continuaria fent la prova amb l’actual format.

La Marxa BTT de Moja compta amb 499 inscrits 
José López Calero, de Cicles Sans, ha 

guanyat la 13a edició de la Marxa BTT de 
Moja, disputada diumenge 22 de març. Ho 
feia amb un temps d’1 hora , 22 minuts i 48 
segons. En segona posició s’ha classificat 
Roger Serrano, amb un temps d’1:23:16 i ter-
cer ha estat Àlex Caballero, amb 1:24:08. En 
l’apartat femení s’ha imposat Mercè Seguí, 
que va completar els 33 quilòmetres de reco-
rregut amb un temps de 2 hores, 1 minut i 55 
segons.

La d’aquest 2015 serà una Marxa recorda-
da per l’esclatant èxit de participació. I és que 
fins a 499 ciclistes es van acabar inscrivint, 
dels quals 475 van acabar prenent la sortida. 
L’organització, capitanejada pel Club BTT El 
Bressol, va superar amb solvència el repte 
que suposava  haver d’assimilar aquesta allau 
d’inscrits: inclús va tenir temps d’introduir 
lleugers retocs de darrera hora en el circuit per 
evitar complicacions als participants, després 
de la continuada pluja del dia anterior.
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Aquesta 35a Trobada d’Olèrdola viurà dis-
sabte, a les 5 de la tarda, la presentació d’un 
material cultural que conjuga la difusió de la 
història del municipi amb l’entreteniment i 
l’aventura. Es tracta del còmic “Olèrdola 1058. 
Terra de frontera”, d’Oriol Garcia Quera. El ma-
teix autor avançava que ha pretès “equilibrar 
informació històrica amb la part d’aventura”, 
oferint un material molt visual d’informació his-
tòrica i un còmic que, de ben segur, atraparà al 
lector de totes les edats.

La trama té com a protagonista a un pin-
tor del romànic que va a treballar a Olèrdola, el 
mestre Gombau. El context on se situa l’acció 
és l’Olèrdola de 1058, en època de Mir Geri-
bert, la qual cosa permet que en els dibuixos 
també hi sigui present el llegat anterior de ro-
mans o íbers. 

Oriol Garcia Quera és un reconegut autor 
especialitzat en temàtica històrica. “Olèrdo-
la 1058” és el 12è títol que publica en aquest 
àmbit. Després de ser autor de material per a 
difondre el tricentenari de 1714, Oriol Garcia 
Quera inicia amb aquest títol una col.lecció a 
l’editorial Dalmau dedicada a vincular aventura 
i patrimoni a Catalunya, de la mà del còmic.

L’Ajuntament d’Olèrdola va promoure la ini-
ciativa, amb el convenciment que pot ser un 
instrument molt útil per a difondre el municipi i 
el seu ric patrimoni. El treball difon la història del municipi amb entreteniment i aventures

Ja tenim aquí la 35a Trobada!
Salutació de l’Alcalde d’Olèrdola, Josep Tort i Miralles

“Una vegada més tinc el privilegi de 
presentar-vos els actes d’una nova Troba-
da d’Olèrdola, a través del programa ela-
borat des del consell consultiu de cultura.

Aquesta serà la meva última troba-
da com alcalde d’Olèrdola i per mi tindrà 
unes connotacions i un caire festiu espe-

cial. Després en vindran moltes més, on hi participaré com un 
olerdolenc més, amb la satisfacció de la feina ben feta i amb 
ganes d’ensenyar als meus fills el significat de la trobada, el 
perquè de l’indret escollit i quines van ser les persones que 
van idear aquesta jornada, tal i com un fa uns quants anys, 
m’ho van mostrar a mi. Un goig poder transmetre aquests 
valors.

Una vegada més, com no pot ser d’altra manera, aplaudir 
l’esforç de totes les persones que fan possible aquest cap de 

setmana festiu en aquest espai idíl·lic del conjunt monumental  
i el parc natural d’Olèrdola. Des de l’elaboració del programa, 
passant per la participació activa dins d’alguna entitat, con-
tinuant per  l’assistència i col·laboració en muntar els actes, 
fins a la traca final de comiat. Sense totes aquestes persones, 
tot  això no seria factible.

Convidar-vos a gaudir dels actes programats amb fami-
liars i amics, a passar unes hores de lleure entre veïns, en 
harmonia i complicitat. Uns dies per la convivència, les emo-
cions, els retrobaments  i els records. La Trobada és el nos-
tre espai de relació i mostra de l’activitat lúdico-cultural del 
municipi.

La Trobada és de tots... GAUDIU-LA!! “

Es presenta el còmic “Olèrdola 1058. Terra de frontera”

TROBADA
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Amb el propòsit de mos-
trar “una manera diferent de 
veure el món, més en conne-
xió amb la natura”, Aleix Milà 
ha elaborat una exposició 
d’art fotogràfic que es podrà 
visitar durant la Trobada. La 
mostra s’instal·la al Pla dels 
Albats, des de les 5 de la tar-
da de dissabte 30 de maig, 
fins l’endemà diumenge 31 a 
la tarda.

Aquesta és la primera ex-
posició d’Aleix Milà, un veí de 
Sant Miquel de 31 anys d’edat 
que ha treballat com a vigilant 
forestal al Parc. La proposta 
que presenta a la Trobada de 
ben segur que no deixarà in-
diferent a ningú. Amb el títol 

vencional i permetrà conèixer 
com les imatges “es poden 
transformar reutilitzant mate-
rial forestal que s’abandona 
al bosc després d’un incen-
di”. Per a fer-ho, s’utilitza una 
innovadora tècnica, anome-
nada “transferència”. En la 
mateixa exposició es podrà 
comprovar tot el procés crea-
tiu, des de la captació de la 
fotografia fins a obtenir el re-
sultat final transformat.

Per a fer aquest debut ar-
tístic “a casa”, Milà creu que 
és del tot adequat un indret 
amb la “potència natural i 
energètica” com el Pla dels 
Albats. Fer aquesta aportació 

“Tinc un petit somni en un món immens, el voleu veure?” , 
la mostra va més enllà d’una exposició de fotografies con-

a la Trobada ho afronta Vidal amb la il·lusió de l’estrena i el 
desig de fer arribar el seu treball a la gran quantitat de veïns 
que es reuneix durant l’activitat d’aquesta festa del municipi.

El concurs de dibuix incorpora
una nova categoria perquè tothom hi participi

En el marc d’aquesta 35a Trobada d’Olèrdola es pot comp-
tar amb el ja tradicional concurs de dibuix, pensat per mirar 
l’entorn amb ulls d’artista i després plasmar-ho al paper. 

Si primer estava pensat pels més menuts de la casa, en-
guany, el Consell Consultiu de cultura va creure que tothom hi 
podia participar, sense límit d’edat i per això, es va crear una 
nova categoria, oberta a qualsevol edat, ja que hi pot participar 
qualsevol persona, a partir de 12-13 anys. 

És un concurs de dibuix ràpid, ja que el material es dóna 
el diumenge 31 de maig, a les 10 del mati, i les làmines parti-
cipants s’han de retornar a les 12 del mateix dia. Es repartirà 
material per fer el dibuix, durant el mateix matí de diumen-
ge de 10h a 12h,  al costat de l’aula Taller del recinte històric 
d’Olèrdola.

La temàtica ha de ser la Trobada d’Olèrdola o bé, l’entorn 
on se celebra la festa. S’hi poden dibuixar qualsevol de les ac-
tivitats que es facin i qualsevol dels paratges que ens ofereix el 
Conjunt Monumental d’Olèrdola i el Parc Natural.  

Les categories, seran dividides en 9 grups:
a) D’1 a 2 Anys
b) P3
c) P4
d) P5
e) 1r i 2n de bàsica.
f) 3r i 4t de bàsica.
g) 5è i 6è de bàsica.
h) 1r, 2n d’E.S.O.
i) 3r d’E.S.O. en endavant. 

La làmina haurà de portar el nom, edat i curs escolar del 
nen o nena que l’ha realitzat. 

Com a novetat d’enguany, el repartiment dels premis es 
farà al mgidia, pels volts de la una, per així permetre que 

Ens proposa imatges que han estat transformades reaprofitant massa fo-
restal 

tothom que participi sigui present en el lliurament dels premis, 
que consistiran en material didàctic i lúdic.

Observar, conèixer, dibuixar i  interpretar el que passa du-
rant aquest cap de setmana de Trobada, permet posar en valor 
una experiència a la natura, en un marc molt a prop de casa 
nostra. 

TROBADA
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Visita guiada gratuïta durant la Trobada per conèixer la ciutat medieval

La Trobada d’Olèrdola és una excel·lent oportu-
nitat per a conèixer la gran riquesa patrimonial que 
conté el Conjunt Monumental. Per a fer-ho de forma 
lúdica i distesa, però rigorosa, els assistents de la 
Trobada tenen l’oportunitat de participar en una de 
les visites guiades que realitza Tríade, l’empresa de 
Serveis Culturals que dinamitza les activitats al Parc 
d’Olèrdola. La visita que ofereixen en aquesta 35a 
Trobada s’ha programat diumenge 31 de maig, a les 
11 del matí. Serà “Olèrdola, la ciutat medieval del se-
gle XI”. La inscripció prèvia s’haurà de fer al Centre 
d’Interpretació i l’activitat és gratuïta.

Amb aquesta visita es recorreran els elements pa-
trimonials que formaven part de la ciutat d’Olèrdola. 
Dins el recinte fortificat, es visiten les tres àrees que 
estructuraven l’espai de la ciutat medieval: el castell 
al cim; més avall l’àrea sacra amb l’església i la necrò-
polis. Josep Anton Pérez, responsable de Tríade, re-
cordava que cada any proposen una activitat perquè, 
dins del programa de la Trobada, els veïns d’Olèrdola 
puguin tenir la possibilitat de conèixer l’essència del 
Conjunt Monumental. 

La visita programada remet al període medieval, 
quan Olèrdola va ser una veritable ciutat i va jugar 
un paper clau en la història de Catalunya. La cele-
bració de la Trobada fa que aquesta visita es faci en 
un ambient diferent, adaptant-se a la programació 
d’activitats previstes perquè tothom pugui fer com-
patible l’assistència a aquesta visita i després poder 
anar al lliurament programat de premis i la posterior 
exhibició dels balls folklòrics.

Jaume Barri porta la seva animació a la Trobada
Jaume Barri serà l’encarregat 

de fer ballar a tothom, després de 
la paella popular, amb l’espectacle 
“Animació per a la mainada...i més 
grandets”. I és que aquest anima-
dor fa moure a grans i petits, amb 
danses tradicionals, jocs i cançons 
de ritmes moderns. El seu és un 
espectacle d’animació “partici-
patiu que potencia les relacions 
entre les persones”. A la Trobada 
el podrem gaudir a dos quarts de 
cinc de la tarda de diumenge 31 de 
maig, abans de l’inici de la Super-
tirolina i del primer “tret” de la gue-
rra d’aigua.

Per a Jaume Barri aquesta serà 
la tercera vegada que participi en 
la Trobada d’Olèrdola, després 
d’haver-hi actuat els anys 2011 
i 2012. Li agrada repetir i con-
fessa que la primera vegada que 
hi va actuar li va impressionar 
l’emplaçament de l’actuació, al 
Conjunt Monumental d’Olèrdola. 
Per Barri, l’entorn i l’ambient de 
la Trobada fa que la gent se senti 
“més còmode, més predisposada 
a moure’s i no li faci tall ballar”. 

La visita repassa la importància d’Olèrdola durant el segle XI

TROBADA

Jaume Barri ja ha actuat a la Trobada els anys 2011 i 2012
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Programa 35a Trobada d’Olèrdola

El tiquet del sopar popular i de la paella tenen un cost de 3 i 6 euros, respectivament.
Es poden obtenir als establiments del municipi i el mateix dia de la Trobada.

Per accedir a l’Acampada caldrà haver-se inscrit a les oficines municipals, en el seu 
horari  habitual, abans del 26 de maig de 2015.

El servei de bar serà gestionat pel Grup de Joves de Sant Pere Molanta. 

Durant la Trobada d’Olèrdola hi haurà servei de Wi-Fi gratuït.

Un any més, per la bona convivència i desenvolupament de la Trobada, continuarà vigent 
el conjunt de normes d’obligat compliment pels assistents.

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i 

EL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Divendres 29 de maig 
2/4 de 10 de la nit, al Bar del Local Sant Jaume de Moja. 
XXII Sopar de regidors/es i ex-regidors/es
Prèvia reserva al telèfon de l’Ajuntament. 

Dissabte 30 de maig 
Des de les 5 de la tarda fins el diumenge  a la tarda,
direcció al Pla dels Albats, Exposició d’art fotogràfic
“Tinc un petit somni en un món immens, el voleu veu-
re?”, a càrrec d’Aleix Milà.

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

De 5 a 8 de la tarda, Inflables infantils. 

A 2/4 de 6 de la tarda, Taller: Temps de flors  
Organitza: Mancomunitat Penedès – Garraf 

A les 6 de la tarda, Xocolatada popular.

A 2/4 de 7 de la tarda, Presentació de “Olèrdola 1058. 
Terra de frontera”, d’Oriol Garcia Quera.  
Un còmic amb una història apassionant a l’Olèrdola de 
l’època.

A les 8 del vespre, Classe oberta de zumba 
A càrrec de les alumnes de l’associació Els Pins. 

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

A 2/4 de 10 de la nit, Pantalla gegant amb la Final de la Copa 
del Rei. En cas d’anul·lació del partit, Cinema a la fresca! 

Seguidament, Música de terrassa

 
Diumenge 31 de maig 
A partir de les 8 del matí, Sardinada popular
A càrrec del Grup gastronòmic 3pins

De 10 a 12h, Exhibició de puntes
A càrrec de l’Escola de puntaires d’Olèrdola
 
De 10h a 12h, Concurs de dibuix. 
NOVA Categoria! A partir de 3r d’ESO, categoria absoluta. 
Podeu recollir el material al costat de l’aula taller. 

A 2/4 d’11, al Pla dels Albats, Missa solemne

A les 11, Olèrdola, la ciutat medieval del segle XI (visita 
guiada per l’interior del recinte). Inscripció prèvia al Cen-
tre d’interpretació (GRATUÏT)
A càrrec de Tríade Serveis Culturals

A partir de les 12, Lliurament dels Premis de dibuix infantil

Seguidament, Lliurament del Premi Rossend Montané

A continuació, Exhibició dels balls folklòrics del municipi

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

A 2/4 de 5 de la tarda, Espectacle infantil
A càrrec de Jaume Barri

A partir de les 5 de la tarda, Súper-tirolina! 

A partir de 2/4 de 6 de la tarda, Guerra d’aigua. Porteu banyador! 

TROBADA


