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S’instal·la a Moja el cablejat de fibra òptica 

Aprovat l’acord de condicions dels funcionaris i el conveni col·lectiu
del personal laboral de l’Ajuntament

L’aprovació per unanimitat de l’Acord de condicions dels 
funcionaris i del Conveni col.lectiu del personal laboral al ser-
vei de l’Ajuntament va ser el punt més destacat dels apro-
vats en el darrer ple ordinari de l’anterior mandat municipal 
a l’Ajuntament d’Olèrdola, celebrat dimecres 20 de maig a 
la tarda. La sessió també va incloure, com un dels moments 
més rellevants, l’emotiu comiat que el grup d’Alternativa per 
Olèrdola va oferir a Joan Forns i a Josep Tort, que deixen la 
primera línea de la política municipal després d’haver estat 12 
anys a l’Ajuntament.

Pel que fa a l’aprovació de l’Acord de condicions i del Con-
veni Col·lectiu, el regidor de personal, Xavier Serramià, subrat-
llava que les dues parts havien arribat a un acord i valorava 
que “si la negociació ha durat un any és perquè s’havia discu-
tit fins a la última coma”. 

Josep Maria Sánchez, portaveu del grup municipal de CiU, 
defensava que calia donar suport als treballadors i fer que se 
sentin valorats “i el conveni era una manera de fer-ho”. Sán-
chez exposava que a CiU els hi hagués agradat participar en 
la negociació, afegint que votaven a favor perquè l’acord havia 
rebut el vist-i-plau de les dues parts.

Josep Tort, alcalde d’Olèrdola, manifestava que “era bo el 
que bé acaba” i posava l’accent en què el més important és 
que el document deixava a tothom “mínimament satisfets”.

El ple va ser seguit per una àmplia majoria de la plantilla 
de l’Ajuntament d’Olèrdola. Molts d’ells lluïen adhesius amb 
el lema “Els acords es respecten”. Salvi Vendrell, representant 
dels treballadors funcionaris de l’Ajuntament d’Olèrdola, indi-
cava en acabar el ple que l’acord era positiu, però assenyalava 
que al final del procés negociador les reaccions del govern 
s’havien vist condicionades per aspectes “suposadament tèc-
nics que no ens han acabat de convèncer”, quan ja s’havia 
tancat un acord inicial. 

El ple també va aprovar, amb el vot favorable d’ApO i 
l’abstenció de CiU, una nova ordenança reguladora de guals i 
entrades de vehicles, que recull allò que en la pràctica ja venia 
fent l’Ajuntament.

Durant el ple també es va aprovar, amb el vot favorable 
dels dos grups, una modificació de pressupost que permet 
que els treballadors cobrin una quarta part de la paga extra de 
Nadal de 2012 que va retallar el govern de l’Estat. Una altra 
modificació suposa donar suport al pagament de despeses 

Durant el mes de juny i juliol, una empresa subcontractada 
per Movistar està realitzant els treballs d’instal·lació del cable-
jat de fibra òptica al poble de Moja. L’arribada de la fibra òp-
tica suposa aconseguir una aspiració llargament perseguida i 
permetrà als veïns poder accedir a internet de gran capacitat. 
El requisit tècnic per a fer-ho era la instal·lació d’aquest cable-
jat, que es preveu completar a tot el poble abans de finalitzar 
aquest mes.

Per poder fer la instal·lació, l’empresa compta amb el per-
mís de l’Ajuntament i també amb l’autorització de la pràctica 
totalitat dels veïns, que donen el seu vist-i-plau perquè el ca-
blejat travessi les façanes dels seus habitatges.

Amb el cable de fibra òptica, els veïns podran contractar 
internet de fins a 100 megas de capacitat. Però abans d’entrar 
en funcionament el servei, caldrà finalitzar els treballs tècnics 
per a fer arribar la potència i completar el procés de connexió. 

Per fer els treballs del cablejat del poble de Moja, s’estima 

d’enllumenat en masies del municipi.
També per unanimitat es va prendre l’acord d’actualitzar, 

per a fer-la més precisa, la declaració de béns i drets patrimo-
nials que han d’aportar els regidors.

En el ple també va donar-se compte de l’informe trimestral 
de tresoreria, que certifica que la mitjana de pagament de les 
factures és de 15 dies. La dada la va comentar Josep Tort ex-
plicant que l’Ajuntament “s’havia superat a si mateix”.

Per unanimitat el ple es va adherir al Pla Territorial Educatiu 
de l’Alt Penedès, promogut des del Consell Comarcal i que 
conté línees de treball en aquest àmbit “vàlides per la comar-
ca i Olèrdola”, segons valorava el portaveu del govern, Xavier 
Serramià.

Els moments finals del ple van estar marcats pels comiats 
que va oferir Alternativa a Joan Forns i a Josep Tort. En nom 
del grup, la regidora Arantxa Torres destacava la feina de Joan 
Forns, esmentant la seva etapa com a regidor d’hisenda i la 
seva “passió” durant la seva responsabilitat com a regidor 
d’urbanisme i via pública. 

En el text d’agraïment a Josep Tort, llegit per la regidora 
Eva Ruiz, es qualificava a qui ha estat alcalde aquests darrers 
12 anys com a “alcalde dialogant i tenaç, que sempre buscava 
el benestar dels veïns”. També s’atribuïa a Tort la capacitat de 
mantenir unit el grup d’Alternativa. 

Josep Tort, visiblement emocionat i amb la veu trencada, 
va manifestar el seu reconeixement per totes les persones que 
havien passat per l’Ajuntament i afegia que rebre l’amistat dels 
seus companys era per a ell “la seva millor sort”. 

Josep Maria Sanchez també va tenir paraules de reconei-
xement per a Josep Tort, felicitant-lo per la tasca que havia fet.

que seran necessaris prop de 5.000 metres de cable. Després 
d’acabar la feina a Moja es preveu que l’empresa segueixi tre-
ballant al municipi, en aquest cas completant el cablejat al 
poble de Sant Miquel d’Olèrdola.

Eva Ruiz i Arantxa Torres llegien escrits d’agraïment a Josep Tort i Joan 
Forns
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D’esquerra a dreta i de baix a dalt: Xavier Serramià, Lucas Ramí-
rez, Pere Sadurní, Eva Ruiz i Juanma Samblás(ApO); Josep Sán-
chez, Vanesa López i Mari Villanueva(CiU); i M.Antònia Pajuelo i 
Fina Mascaró(ERC)

Lucas Ramírez ha estat elegit alcalde d’Olèrdola
Des de dissabte 13 de juny al 

migdia, Lucas Ramírez és el nou 
alcalde d’Olèrdola. Tal i com esta-
va previst, el candidat d’Alternativa 
per Olèrdola rebia els 6 vots del seu 
grup durant el ple de constitució 
del nou Ajuntament i era proclamat 
nou alcalde del municipi, en obte-
nir el suport de la majoria absoluta 
del nou consistori. Els tres regidors 
de CiU han optat per abstenir-se i 
la candidata d’ERC, Fina Mascaró, 
rebia els dos vots del seu grup.

En ser el regidor de més edat 
dels que prenien possessió, Jo-
sep Sánchez, cap de llista de CiU, 
presidia el ple fins la votació per 
escollir l’alcalde i era l’encarregat 
de proclamar Lucas Ramírez com 
a nou alcalde d’Olèrdola. El mo-
ment, a les 12 i 8 minuts del mig-
dia, era rebut amb un sonor i unà-
nime aplaudiment pels veïns que omplien la sala de sessions de 
l’Ajuntament d’Olèrdola i el seu accés.

En aquesta presa de possessió del nou alcalde no hi ha ha-
gut traspàs de vara d’alcaldia. L’alcalde sortint després de 12 
anys al capdavant del govern municipal, Josep Tort, lliurava a 
Ramírez la bandera d’Olèrdola “com a símbol del municipi” i 
desitjava sort a tots els regidors.

Les intervencions del caps dels grups, incloent la de l’alcalde, 
van estar marcades per la brevetat. Josep Sánchez felicitava a 
Lucas Ramírez i manifestava el seu desig de poder col·laborar 
aquests propers 4 anys.

Fina Mascaró, d’ERC, anunciava que farien una oposició 
constructiva, portant al ple mocions amb punts del seu progra-
ma. ERC resumia que la transparència i la participació, les poli-
tiques socials i el compromís nacional seran els tres eixos prio-
ritaris de la seva acció a l’Ajuntament. També expressava que 
les dues regidores d’ERC es posaven a disposició del President 
i del Parlament per conduir Catalunya cap a la independència.

Lucas Ramírez expressava que tenien moltes ganes de treba-
llar i de fer-ho el millor possible. Per això entenia que li agradaria 

que els onze regidors treballessin 
conjuntament, amb realisme, per 
“portar Olèrdola cap el futur”.

Com era preceptiu, abans de 
l’elecció de l’alcalde, han pres 
possessió els onze regidors del 
consistori sorgit de les passades 
eleccions municipals. Tres dels 
6 regidors d’ApO(Arantxa Torres, 
Xavier Serramià i Pere Sadurní) 
prometien el càrrec “per impera-
tiu legal”. La fórmula també ha 
estat utilitzada per les dues re-
gidores d’ERC, Fina Mascaró i 
M.Antònia Pajuelo. Els altres sis 
regidors(Lucas Ramírez, Eva Ruiz i 
Juanma Samblás, d’ApO; i Josep 
Sánchez, Mari Carme Villanueva i 
Vanesa López, de CiU) han optat 
per prometre el càrrec sense afegir 
cap altre comentari. Cap ha jurat el 
càrrec.

Dels 11 regidors i regidores, 6 s’estrenen en aquest mandat. 
Les dones són majoria, amb 6 d’11 representants. La mitjana 
d’edat del consistori és de 43 anys i 4 són veïns de Sant Pere 
Molanta; 3 de Moja; 2 de Sant Miquel; 1 de Daltmar i 1 de Can 
Trabal.

Senyalitzades quatre rutes a peu pel municipi

Durant els darrers dies de juny, tècnics de l’empresa Ru-
ter, especialitzada en senyalització, han procedit a la instal·lació 
dels rètols i panells informatius de quatre noves rutes a peu pel 

municipi. Les rutes són pensades per a poder-les fer en famí-
lia i tenen una dificultat lleu o moderada, amb recorreguts que 
no superen els cinc quilòmetres. Tres d’elles són circulars, amb 
principi i final a la finca municipal de la Muntanyeta, i una quarta 
uneix Sant Miquel amb Moja. La previsió és que aquesta ruta 
en un futur s’allargui per connectar a peu Can Trabal i Daltmar, 
passant per Sant Pere Molanta, Sant Miquel i Moja.

La senyalització de les rutes ha suposat col·locar fins a 34 
senyals i inclou cartells amb informació patrimonial, així com 
dades d’interès per conèixer les característiques del paisatge. 

A Olèrdola són moltes les persones que fan passejades i 
que es desplacen fins a la Muntanyeta per a gaudir d’aquest 
paratge natural. Partint d’aquesta realitat, des de l’Ajuntament 
es va creure convenient promoure un major coneixement dels 
valors que conté aquesta finca municipal. Els recorreguts s’han 
planificant comptant amb l’assessorament del club BTT “El 
bressol”.

La senyalització d’aquestes rutes a peu s’inscriu dins de la 
voluntat de l’Ajuntament d’Olèrdola de fomentar el coneixement 
del municipi i de promoure hàbits saludables entre la població.

Nou cartipàs municipal
Dijous 18 de juny l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, signava 
el decret de delegació de regidories distribuint les responsa-
bilitats de govern entre els regidors d’Alternativa per Olèrdola.
Arantxa Torres és la 1a Tinent d’Alcalde  i regidora de 
cultura, joventut i habitatge, promoció econòmica, i gent 
gran. Juanma Samblás és el 2n Tinent d’Alcalde i regi-
dor d’urbanisme, via pública, urbanitzacions i medi natu-
ral. Pere Sadurní Roig és el 3r Tinent d’Alcalde i regidor 
d’esports, ensenyament, patrimoni i turisme. Eva Ruiz és 
regidora de sanitat, serveis socials i assumeix la nova re-
gidoria d’escoles bressol. Xavier Serramià és  portaveu del 
govern municipal i regidor d’hisenda, recursos humans, 
governació i tecnologies de la informació i la comunicació.
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Benvolguts veïns i veïnes,
Ara fa escassament 2 mesos, i des del 13 de juny, el grup 
municipal Alternativa per Olèrdola vam tornar a ser elegits 
democràticament com a equip per treballar els propers 4 
anys, que sumen als 12 que ja portem al capdavant del 
municipi. Tot això és possible per la confiança dipositada 
en nosaltres. Tot i els obstacles que ens hem trobat i ens 
seguirem trobant tenim ganes de treballar per vosaltres. 
És per això que us donem les gràcies a tots aquells que 
ho heu fet possible. Com sempre ha d’haver-hi una reci-
procitat, treballarem amb il·lusió per complir amb el pro-
grama i les necessitats de les persones en el dia a dia. 
Volem treballar amb el màxim rigor i la millor transparència 
davant la gent, és per això que sempre busquem la par-
ticipació ciutadana en tot allò que afecti al municipi i el 
lloc on vivim.
I quina millor manera de gaudir del municipi i del moment 
més esperat per molts de nosaltres a que gaudim de les 
festes majors, que durant l’estiu recorren Olèrdola. Així 
que us convidem a que sortiu al carrer des dels més petits 
als més grans a fer-vos partícips  de les nostres tradicions 
i cultura, fent poble com es mereixen.
No ens oblidem mai de les entitats que promouen aques-
tes activitats ni de totes aquelles entitats que durant tot 
l’any promouen el municipi entre els seus veïns per a fer 

d’Olèrdola un municipi dinàmic i amb encant.
I no voldríem acabar, sense felicitar als organitzadors dels 
actes que es duran a terme durant aquests propers me-
sos, que de ben segur tindran un gran èxit de participació 
i organització. I desitgem molt bona Festa Major, a Moja, 
Can Trabal, Daltmar i St.Pere Molanta.

Les eleccions municipals del passat 24 de maig, van do-
nar la majoria absoluta al partit ApO-CP, al qual volem 
donar la nostra felicitació pel bon resultat obtingut; així 
doncs felicitem al nou alcalde Lucas Ramírez.
El nostre grup CIU OLÈRDOLA, va ser la segona força 
política més votada i vam obtenir tres regidors (Josep 
Sánchez, Mari Villanueva i Vanesa López). Tota la nostra 
candidatura, volem agrair-vos la confiança que heu dipo-
sitat en nosaltres, assegurant-vos que la nostra voluntat 
és la de treballar per millorar el nostre municipi. 
Volem felicitar també al partit ERC pel seu resultat, obte-
nint dues regidores, després d’un temps sense presència 
municipal.
És cert que al nou equip de govern s’ha de donar un 
temps per situar-se en les noves responsabilitats, i així 
ho farem, però també és cert que hi ha qüestions que no 
poden esperar. Són problemes no resolts de la legislatura 
anterior, que cal resoldre d’una manera immediata perquè 
el temps passa igualment.
Una de les qüestions no resolta és la piscina de Daltmar, 
que aquest any de moment no funciona i previsiblement 
no funcionarà. A la piscina de Daltmar es van invertir 
362.000 euros fa quatre anys, i fa dos es va haver de re-
parar per defectes en la piscina i ara no pot funcionar per 
que no té comptador de llum. 

Tot i què la gestió directa està cedida, l’Ajuntament no pot 
eludir la seva responsabilitat i hauria d’haver fet els pas-
sos necessaris per evitar aquesta situació, que perjudica 
enormement a la comunitat de Daltmar. 
La piscina de Daltmar hauria d’estar oberta a l’estiu i 
després ja es resoldran els problemes que han provocat 
aquesta situació. 
Un altra situació complexa deixada per l’anterior Ajunta-
ment, és el Projecte de la Plaça Anselm Clavé de Sant 
Miquel d’Olèrdola i carrers propers.
Un projecte que s’ha revisat i modificat varies vegades, i 
que tot i que es diu que s’ha fet amb participació ciutada-
na, alguns veïns afectats no estan d’acord amb el projecte 
aprovat. Si la participació ciutadana es va fer, no es va 
explicar prou bé o el projecte no recull el que els veïns 
van entendre a les reunions. Sigui com sigui , els veïns 
han presentat al·legacions per no estar d’acord amb el 
projecte aprovat.
Creiem que seria un bon inici de legislatura, que l’Ajunta-
ment escoltés les queixes dels veïns afectats i que puges-
sin arribar a un acord. En aquest cas especialment creiem 
que s’ha de tenir més sensibilitat i solidaritat, donades les 
circumstàncies personals d’alguns veïns.   
Pel que fa a la llar bressol de Sant Pere Molanta, El Pàm-
pol, alguns pares usuaris del servei, ens han comunicat 

en una reunió a data 7 de Juliol de 2015, el seu malestar 
i preocupació per una possible reducció de jornada del 
servei de la llar bressol. APO vol prestar el servei de llar 
bressol a Sant Pere Molanta només fins a les 16:00h. en 
comptes de les 17:00h. i a sobre, sense cap tipus de re-
baixa de quota econòmica. Evidentment, alguna mare ja 
ha comentat que en aquest supòsit de fet es buscaria una 
altra llar bressol. CIU OLÈRDOLA, ens solidaritzem amb 
tots aquests pares i mares de la llar bressol de Sant Pere 
Molanta i exigim a l’equip de govern que continuï prestant 
el servei de llar bressol fins a les 17:00h., tal i com s’ha fet 
fins ara, i tal i com es fa a la llar bressol de Moja, per a po-
der conciliar vida laboral i familiar. També demanem que 
estudiïn oferir el servei de llar bressol a NADONS, grup 
P0, ja que així podrien haver més matriculacions i potser 
així, podrien reobrir l’edifici originari de l’escola bressol El 
Pàmpol del Carrer Llevant.        
Per últim, reivindiquem que des de CIU OLÈRDOLA volem 
un GOVERN D’UNITAT  on tots els olerdolencs es sentin 
representats. Bé, confiem en què això sigui possible i co-
mencem a treballar en conjunt el més aviat possible les 3 
forces polítiques pel bé comú de tot el municipi.  

Us desitgem un bon estiu i unes bones vacances. Gaudiu 
de les festes majors!

Benvolguts i benvolgudes olerdolencs i olerdolenques, 
Després d’un parèntesi de quatre anys en què Esquerra 
Republicana de Catalunya no ha estat present al Consis-
tori d’Olèrdola, tornem a ser al vostre servei amb molta 
il·lusió i moltes ganes de treballar pel municipi.
Vam presentar la nostra candidatura a Moja el passat 8 
de març i en només dos mesos hem aconseguit que 340 
veïns i veïnes  d’Olèrdola ens confiessin el seu vot, la qual 
cosa representa aproximadament un 21% dels vots eme-
sos i dobla els resultats aconseguits a les eleccions muni-
cipals del 2007. 
Som conscients que dos mesos és molt poc temps per 
arribar a tothom però ara tenim per endavant quatre anys 
per aconseguir que una majoria d’olerdolencs confiïn en 
ERC. Prometem no defraudar-vos.
Volem aprofitar aquestes línies per lamentar el fet que ApO 
es negués a fer un debat púbic de política municipal amb 
els tres candidats tal com havíem demanat. Pensem que 
el debat d’idees i programes és fonamental per a una bona 
salut democràtica i negar-lo no li fa cap favor als ciuta-
dans, sent la primera damnificada la transparència
El nostre programa es basa en tres eixos fonamentals: pro-
ximitat, transparència i participació ciutadana, compromís 
social i compromís nacional amb el procés que està vivint 
el nostre país. Aquestes tres línies mestres són el nostre 

compromís amb vosaltres i seran les que ens guiaran els 
propers quatre anys, al mateix temps que intentarem por-
tar a terme totes les propostes que puguem de les 89 que 
conformaven el nostre programa electoral.    
Pel que fa al primer punt,  ja hem començat a treballar de-
manant al nou Consistori un seguit de mesures per incre-
mentar la transparència, ja que pensem que és una de les 
mancances més importants del nostre municipi. Aquestes 
propostes són modificar la periodicitat dels Plens per a 
què siguin mensuals i no trimestrals com fins ara, que tota 
la contractació publica d’obres i serveis passi pel Ple i no 
com ara que s’aprova a les Juntes de Govern sense cap 
mena de transparència,  que les Juntes  de Govern esti-
guin obertes a tots els grups municipals i una cosa tan evi-
dent com anunciar la data, hora i ordre del dia dels Plens a 
les cartelleres municipals que hi ha a cada nucli.  
També volem anunciar-vos que la nostra cap de llista, Fina 
Mascaró, formarà part del Consell Comarcal dins del grup 
d’ERC. Malauradament, estarem a l’oposició ja que CDC 
i Unió han pactat amb el PSC per governar al Consell Co-
marcal. Esperem que això no signifiqui posar pals a les ro-
des al procés nacional ni a la Vegueria Penedès, dos temes 
en els que  el PSC s’ha mostrat contrari. Aprofitem per 
felicitar Lucas Ramírez que també serà conseller comarcal 
formant part del grup del PSC.

Restem a la vostra disposició a:
Adreça web: http://esquerraolerdola.blogspot.com.es/
Mail de contacte: esquerraolerdola@gmail.com
Twitter: https://twitter.com/ercolerdola
Facebook: https://www.facebook.com/ercolerdola

Grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
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La gran participació de veïns de tots els nuclis del mu-
nicipi i l’ambient de convivència han presidit la 35a Trobada 
d’Olèrdola, que celebrava els seus actes el darrer cap de 
setmana de maig al Conjunt Monumental. Algunes franges 
horàries han comptat amb més presència de veïns que en al-
tres ocasions, com podria ser el vespre i la nit  de dissabte. 

Novetats com l’avançament de l’acte de lliurament dels 
premis del concurs de dibuix, que passava a fer-se abans 
de l’actuació dels balls folklòrics, han contribuït a donar més 
ritme al matí de diumenge. També va acabar sent de nou un 
èxit la paella, que hauria superat les 550 racions venudes.

Altres activitats destacades de la Trobada van ser l’èxit 
de Jaume Barri, que va aconseguir fer ballar a grans i petits 
després de la paella, i el funcionament continuat de la “súper-
tirolina” durant tota la tarda de diumenge, que va permetre 
que es poguessin fer fins a gairebé 250 salts. Jaume Barri va fer ballar a tothom

Olèrdola ha viscut amb  participació  i convivència la seva 35a Trobada

El FC La Plana Rodona i Marina Vilella, a títol pòstum,
reben el premi Rossend Montané

El FC La Plana Rodona i Marina Vilella, a títol pòstum, re-
bien diumenge 31 de maig al migdia la 23a edició del Premi 
Rossend Montané. La distinció l’atorga el Consell Consultiu 

Olèrdola ja disposa d’un còmic atractiu que promociona
el municipi i divulga la seva història

Promocionar el municipi, divulgar la seva història i entrete-
nir. Aquests són els tres propòsits principals que persegueix 
el còmic “Olèrdola 1058. Terra de frontera”, tal i com resumia 
l’alcalde d’Olèrdola en funcions, Josep Tort, durant l’acte que 
permetia conèixer aquesta novetat editorial. La presentació 
tenia lloc dissabte 30 de maig a la tarda, en l’espai annex a 
l’aula d’interpretació del Conjunt Monumental, dins de la pro-
gramació de la 35a Trobada d’Olèrdola.

Josep Tort agraïa la implicació de Núria Molist i posava 
l’accent en què la suma d’esforços entre l’Ajuntament, 
l’editorial Dalmau i l’autor, Oriol Garcia Quera, havia permès 
fer realitat aquest projecte.

El còmic és el primer número d’una col·lecció que edito-
rial Dalmau preveu dedicar a difondre la història i el patrimoni 
local català. La història s’ambienta en època de Mir Geribert, 
“Príncep d’Olèrdola”, i la protagonitza un pintor romànic que 
rep l’encàrrec de pintar l’església del Sant Sepulcre.

de Cultura d’Olèrdola a persones o entitats que s’hagin signi-
ficat pel seu treball a favor del municipi. L’acte de lliurament 
tenia lloc en el marc de la 35a Trobada d’Olèrdola.

Marina Vilella rep el reconeixement un any després de la 
seva sentida mort. Durant l’acte de lliurament, els membres 
del grup de teatre l’Arrel de Sant Miquel van recordar la impli-
cació de Vilella com a fundadora i impulsora d’aquest grup de 
teatre, així com la seva capacitat d’implicar-se en les activi-
tats d’Olèrdola i el seu vincle amb la Trobada del municipi. Els 
membres del grup van acabar l’escenificació descobrint una 
gran fotografia de Marina Vilella, somrient i transmetent ener-
gia. Després de rebre la placa del premi, el fill de Marina Vilella, 
Jordi Gil Vilella, manifestava sentir-se orgullós de la seva mare 
i de comprovar com se li tenia molta estima.

A La Plana Rodona de futbol se li concedeix el premi Ros-
send Montané en l’any del seu 30è aniversari. El president del 
club, Oscar Callejas, destacava que el premi era un reconeixe-
ment a la gent que en aquests 30 anys d’història han treballat 
per l’entitat. 

La Plana Rodona celebra el seu 30è aniversari

Núria Molist, Josep Tort i Oriol Garcia Quera



Mural a la façana principal de 
l’escola Rossend Montané

6

El divendres 19 de juny l’escola Rossend Montané va apro-
fitar el darrer dia del curs per acomiadar la imatge grisa de la 
seva façana. Amb la implicació de tota la comunitat educativa, 
sota el guiatge del taller “Recursos per emportar” de l’escola 
d’Art Arsenal de Vilafranca, es va pintar un mural en la façana 
principal de l’edifici de l’escola, la que dóna al carrer Wilson.

Àngels Urgell, directora de l’escola Rossend Montané, ex-
plicava que ja feia dies que des de l’escola es volia “donar 
color” a la façana. Per a fer-ho es va triar com a tema el procés 
que segueix la vinya durant les estacions de l’any.

El mural es feia el darrer dia del curs

Nou èxit de Firamercat 
Oferir un programa d’activitats variat i ben atractiu ha es-

tat clau a l’hora de convertir Firamercat de Sant Pere Molan-
ta en un nou èxit de convocatòria i organització. La 19a fira 
d’antiguitats, articles de segona mà i artesania tenia lloc diu-
menge 28 de juny, amb la participació d’una seixantena de pa-
radistes i la   programació d’activitats paral·leles que van des-
pertar interès i admiració. Va ser el cas de l’actuació del ball 
de gitanes de Lliçà d’Amunt, que actuava a Sant Pere Molanta 
amb quatre agrupacions. També va ser molt seguida la sego-
na edició de la trobada de vehicles clàssics i de competició, 
que va comptar amb 105 inscrits. Els Falcons de Vilafranca 
van tornar a deixar constància del seu mestratge i van oferir a 
Sant Pere Molanta construccions espectaculars, entre les que        
es poden destacar el pilar de 5 aixecat per sota o la pira 6/5.  

El ball de gitanes de Lliçà d’Amunt

La Trobada de Sant Pere Molanta 
arribava a la 8a edició

La paella popular, diumenge 14 de juny al migdia, va ser 
l’acte més concorregut dels celebrats dins de la 8a edició de 
la Trobada Popular de Sant Pere Molanta. Organitzada per 
l’Associació de Veïns i Entitats de Sant Pere Molanta, la Tro-
bada ha mantingut el perfil d’activitats que s’ha consolidat en 
els darrers anys, apostant per oferir actes familiars i de retro-
bament veïnal.

Amb prop de 250 persones, el local estava ple per a la 
paella. La Trobada començava el dia anterior a la tarda, des-
prés de l’espectacle fet al poble dins del festival EVA, amb una 
excursió pels voltants del poble. En acabar, es va fer un sopar 
picnic a la Sala, amb karaoke i bingo. L’endemà es va servir 
xocolotada i es va procedir a l’exhibicó de balls del municipi, 
incloent les coreografies del grup de Carnaval i dels Gatzara 
country. 

La paella reunia a 250 persones

La Romeria del Rocio més seguida 
dels darrers anys

La 16a edició de la Romeria del Rocio d’Olèrdola, celebra-
da a la Muntanyeta el 13 i 14 de juny, ha estat la més partici-
pativa de les fetes en els darrers quatre anys. Ha augmentat la 
xifra de persones que han acampat a la finca municipal per a 
seguir l’activitat, especialment en autocaravanes. També han 
estat més les persones que acompanyaven dissabte al vespre 
la imatge de la verge del Rocio, des de Daltmar fins a la Mun-
tanyueta. I el concert de dissabte a la nit, amb els grups d’AkY 
i Los Bordones, reunia a una gran afluència de públic enmig 
d’un gran ambient lúdic. 

Acompanyant la 
“Blanca Paloma” s’estima 
que van reunir-se prop de 
500 persones, segons 
l’organització.

Durant bona part del 
recorregut, la imatge de 
la verge del Rocio va ser 
portada per membres 
de la Hermandad de An-
tiguos Legionarios de 
Barcelona, que tornaven 
a la romeria després de 
5 anys. Amb solemnitat 
militar, ells van ser els encarregats d’entrar la verge a la Mun-
tanyeta fins portar-la dins la seva caseta.

Abans de la missa rociera, oficiada per mossèn Valentí, 
Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola,va inaugurar la festa. En la 
seva intervenció va destacar que la romeria millorava cada any 
i va anunciar el compromís de l’Ajuntament de recolzar a les 
entitats que estiguin disposades a fer “activitats obertes i que 
reuneixin el municipi”. 
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Arqueocasal i excavacions
al Pla dels Albats

Fer d’arqueòlegs en un dels jaciments medievals de referèn-
cia del país. Gràcies al primer ”Arqueocasal”, això és el que han 
pogut fer una desena de joves a la zona del Pla dels Albats del 
Conjunt Monumental d’Olèrdola. L’activitat s’ha realitzat durant 
dues setmanes, del 29 de juny al 10 de juliol, i ha comptat amb 
joves d’edats compreses entre els onze i els 16 anys. La segona 
de les setmanes compartien tasques amb els arqueòlegs profes-
sionals i els estudiants universitaris que assumeixen la campanya 
d’excavacions planificada fins el 30 de juliol a l’església de Santa 
Maria del Pla dels Albats.

A l’Arqueocasal s’ha delimitant la zona del cementiri del vol-
tant de l’església de Santa Maria, coneguda arreu del món en el 
camp de l’arqueologia per les tombes antropomorfes excavades 
a la roca. Els joves han fet  visibles noves tombes i han après 
tècniques dels arqueòlegs. També van passar una nit al Conjunt 
Monumental dijous 2 de juliol.

Un dels propòsits principals de la campanya d’exacavacions 
és el de desenrunar l’església romànica de Santa Maria( dels se-
gles X-XII)per poder fer-la visitable. Un altre dels objectes de la 
intervenció és el d’excavar la possible església preromànica per 
tal de confirmar la seva funcionalitat. També es persegueix des-
cobrir noves tombes intactes, per poder seleccionar algunes que 
seran excavades per tal de permetre conèixer les característiques 
físiques, de salut i alimentació dels penedesencs medievals. 

La selecció infantil d’Olèrdola guanya el torneig comarcal de futbol 7

Divendres 3 de juliol l’Ajuntament d’Olèrdola oferia una re-
cepció a la selecció infantil d’Olèrdola, guanyadora de la 8a 
edició del Torneig Comarcal de Futbol 7 “Copa Penedès Te-
levisió-Gran Premi Consell Comarcal de l’Alt Penedès”. L’acte 
el va presidir l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, acompan-
yat del regidor d’esports, Pere Sadurní, i d’altres membres de 
l’equip de govern com l’anterior regidor d’esports, Juanma 
Samblás, i el regidor portaveu del govern, Xavier Serramià. Els 
jugadors de la selecció i l’equip tècnic,  amb el seleccionador 
Miquel Garcia, van oferir el torneig a l’Ajunament i van com-
partir un berenar al mateix saló de sessions. 

L’Ajuntament oferia una recepció als campions

Joves del municipi han pogut fer d’arqueòlegs

Les bastoneres “El toc d’Olèrdola”
a Suïssa

Les bastoneres “El Toc d’Olèrdola” van ser convidades a 
participar en la Festa Major dels catalans a Suïssa. L’agrupació 
del nostre municipi, integrada en aquesta expedició per 9 bas-
toneres i un graller, va actuar dissabte 20 de juny a la localitat 
d’Aesh i l’endemà diumenge a Basilea. 

El grup d’Olèrdola va tenir una gran acollida. A Aesh, el tre-
ball previ de difusió fet pels mitjans de comunicació locals va 
contribuir a que els seus habitants esperessin l’actuació. Fins 
i tot van comptar amb la benvinguda de la mateixa alcaldessa, 
Marianne Hollinger.

Les bastoneres participaven en la Festa Major dels catalans a Suïssa

Amb aquest triomf, la selecció d’Olèrdola es convertia en 
l’únic municipi en guanyar la competició en dues ocasions. La 
primera va ser l’any 2010 a La Granada i aquest 2015 va ser 
durant el darrer cap de setmana del mes de juny, a Sant Martí. 
En la final, Olèrdola es va imposar per 2-3 a una selecció de 
Vilafranca en un partit ple d’emoció fins el xiulet final. 

En el seu parlament, l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, 
agraïa als jugadors haver representat a Olèrdola i encoratjava 
als joves a seguir treballant per tirar endavant els seus projec-
tes i il·lusions. 



Diumenge 19 de juliol
9.00h a les escoles, Cursa FESTrAil
20.30h a l’església de Moja, Concert amb la Coral Laroc
Preu: 5 euros  “inclou aperitiu al finalitzar”

Dilluns 20 de juliol
18.00h al Local Nou, Tarda del conte
20.00h a la rambla Pau Casals, Actuacions d’Aeròbic, rítmica i judo

Dimarts 21 de juliol
15.00h al Local Nou, 2on  Torneig de Play Station amb el Joc FIFA
Les inscripcions es faran 30 min abans de començar.
19.30h concentració al camp de futbol els Tres Pins. Partit de solters/es 
contra casats/des. Per motius interns, l’organització no deixarà participar en 
aquest acte als menors de 18 anys.
22.00h a la rambla Pau Casals, Cinema a la fresca

Dimecres 22 de juliol
15.00h al Local Nou, Fase final del torneig de Play Station
21.00h al pati de l’església Sant Esteve, Concert de gralla amb Pentatònics 
i Inxanetes. Preu sense el tiquet del programa: 5 euros        
Al finalitzar pica-pica per els assistents

Dijous 23 de juliol
16.00h al Local Nou, Torneig de Tenis Taula 
“les inscripcions es faran 30min abans de començar”
19.30h a la plaça de l’Església, Inici de la capta a càrrec dels Diables de Moja.
22.00h a la capella Sant Esteve, Concert de Jazz  Xavi Diaz Quartet  presen-
tant els seu nou disc  In Situ. Amb l’acompanyament de cava i embotit du-
rant el concert per als assistents. Preu sense el tiquet del programa: 5 euros

Divendres 24 de juliol
17.00h al local St. Jaume, Exposició de fotografies a càrrec de L’Associació 
Fotogràfica de Moja, restarà oberta durant tot el cap de setmana.
19.00h fins les 21:00h al centre cívic la xarxa, 10ena exposició de puntes de coixí.
L’exposició romandrà oberta els dies 24, 25 i 26 en el mateix horari.
20.30h a la rambla Pau Casals, Pregó a càrrec de Sílvia Santacana
Al finalitzar ressopó dins el recinte del Local Nou.
22.00h a la plaça l’esglèsia, Festa del  35è aniversari. Correfoc Drac i colles 
infantils, amb els diables petits de la Ràpita “les espurnes “ diables de Sant 
Sadurni d’Anoia ”joves se m’en refum”, diables infantils de Moja, drac de la 
Múnia, Dragona de les Roquetes i drac de Moja. Correfoc colles Grans, amb 
diables de Pacs, diables de la Munia “ els Cremats”, Diabòlica de Gràcia, 
diables de la Granada, diables de Sant Pere Molanta, diables de Sant Miquel 
d’Olèrdola i diables de Moja.
A l’arribar aproximadament les 23.30h Versos, gran petada i petada de 
la forca grossa
00.00h a la rambla Pau Casals, Caminada nocturna pels boscos d’Olèrdola
01.00h a la rambla Pau Casals, Nit Jove

Dissabte 25 de juliol
9.00h al Celler Cooperatiu, esmorzar dels 5 euros
10.00h fins les 12.00h a la rambla Pau Casals, Tallers infantils amb molta 
varietat d’activitats per als mes menuts i a més, taller de cuina solar a càrrec 
de la Diputació de Barcelona. Esmorzar infantil.
12.00h a la plaça de l’Església, Timbarada pels carrers del poble
19.00h a l’església Sant Jaume, Festa de Sant Jaume, apòstol Missa So-
lemne, ofrena i cant dels goigs.
Tot seguit, a la plaça de l’església, Processó amb la sortida del nostre patró  
Sant Jaume
En acabar, aproximadament les 21.30h a la plaça de l’església, entrada de 
Sant Jaume i Cant dels Goigs.
En acabar al Local Nou, sopar d’entitats,
00.00h a la rambla Pau Casals, Ball de nit i nit jove amb la Marinada
Amb un fabulós sorteig amb varietat de regals

Diumenge 26 de juliol
7.30h a la plaça de l’Església, Matinades i toc de gralles pels carrers
10.30h fins les 12.30h a la rambla Catalunya, Gimcana Popular pel poble
12.00h Repic de campanes
13.00h a l’església St. Jaume, Ofrena a l’apòstol Sant Jaume presentada 
pel Consell Pastoral, els organitzadors de la festa, els balls i entitats partici-
pants. En acabar, cant dels goigs
Al sortir de missa, TOC DE GRALLES amb l’acompanyament de tots els 
balls fins la Rambla Pau Casals
Al arribar, Actuació dels balls
Tot seguit, Vermut popular
19.00h a la plaça l’Església, Animació Infantil amb el grup PARRANDA.
20.30h a la rambla Pau Casals, Concert  de tarda amb Trams, amb Cançons 
d’una vida. Amenitzat amb rom cremat.

Divendres 31 de juliol
15.30h “Chupinazo” d’inici de festes.
16.00h Campionat de petanca
18.00h Taller de clown per pares i fills, a càrrec d’Albert Vinyes. Inscripcions 
limitades, mitja hora abans de l’activitat.
18.30h Diferents activitats en Parc
22.00h Obertura de Festes amb balls de nens de Can Trabal
00.00h Música i animació a càrrec de Rural Party Krü i ATK Sound

Dissabte 1 d’agost 
09.00h Traca
10.30h Activitats Esportives: Curses de bicis en tres categories d’edat, a 
partir dels 5 anys. El casc és obligatori. Cursa atlètica, a partir dels 16 anys,
11.30h Activitats culturals: concurs de dibuix i taller amb material reciclat “ 
Fem l’indi a Can Trabal”
13.00h Missa en el recinte de l’ermita de Fàtima, amb la Germandat Nostra 
Senyora de Fátima de Can Trabal”. 
14.30h Botifarrada popular amb la Paella de l’Isma. Per 6 euros. Venda de 
tiquets fins el 19 de juliol al bar “No te va a gustar”.
17.00h Espectacle de xanques amb animadors 
18.00h Xocolatada popular.
18.30h Exhibició de balls populars amb les Panderetes de Sant Pere Mo-
lanta, Gegants de Sant Pere Molanta i Grup de Balls Populars de l’escola 
Rossend Montané.
19.30h Exhibició del grup Gatzara Country 
A partir de les 22.30h-Recollida de coca i cava al bar de l’Àrea. 10 euros coca 
+cava. Venda de taules els dies 18,19,25 i 26 de juliol, de 18.30 a 19.30h
22.00h Obertura de la nit. Música popular a la pista de futbol sala i empal-
mada Tech House Can Trabal a la zona del Parc Infantil.

Diumenge 2 d’agost
09.30h Traca
10.00h Inflables aquàtics per a grans i petits i Festa de l’escuma
13.00h Concurs de truites. Presentació de 12:30 a 13:00, a la pista de futbol 
sala. Premis a la més gustosa, la més original i a la de millor presentació
13.30h Vermouth popular.
18.00h Taller de circ
19.30h Show de pallassos per a grans i petits
22.00h Entrega de Trofeus I Disco Mòbil amb animació
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Festa Major de Moja

FESTES MAJORS

Festa Major de Can Trabal

Festa Major de Sant Pere Molanta
Actes Previs
Dissabte 8 d’agost
Matí Trobada de plaques a la Sala de la Societat *

Diumenge 9 d’agost
Matí Sortida BTT TransGarraf (Sant Pere - Sitges) *

Dilluns 10, dimarts 11 i dimecres 12 d’agost
Als vespres a la Sala o a la pista s’organitzaran diferents actes previs gratuïts) *

PROGRAMA D’ACTES
Dijous 13 d’agost
21.00h Pregó de Festa Major
A la nit Cinema a la fresca *

Divendres 14 d’agost
Matí Torneig de Tennis Taula local (a la Sala de la Societat) *
19.30h Ball de Tarda amb l’orquestra Gerunda a la pista
00.00h Concert i Ball de Nit amb l’Orquestra Gerunda a la pista

Dissabte 15 d’agost 
Matí Missa de Festa Major *
12.00h Cercavila amb inici a la Plaça Bosquina i final a la Sala de la Societat 
amb ball de lluïment de tots els balls.
18.00h Pedalada popular pels carrers i camins del poble.
19.30h Ball de tarda amb “La Banda del Drac” a la pista
22.45h Correfoc a càrrec dels Diables de Sant Pere Molanta.
00.30h M’Palmada amb “La Banda del Drac” i DJ Capa

Diumenge 16 d’agost
7.00h Matines
Matí Missa en honor a Sant Roc *
Migdia Concert Vermut i concurs de truites *
18.30h Exhibició de Gimnàstica rítmica a la pista
19.00h Espectacle infantil
A continuació, Xocolatada
Per acabar, traca final de festa.                 *Actes pendents de confirmació d’horari

Resten pendents de tancar la Cursa de Poket Bikes, el Triangular de futbol i el Campionat de Truc


