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Excavacions 
al Pla dels
Albats
refermen la 
importància 
de l’Olèrdola 
medieval

La nova rotonda
millora la seguretat
a l’entrada de Moja

Sant Pere 
Molanta 
compta amb 
una nova 
plaça

Viu la Festa Major de Sant Miquel d’Olèrdola, del 9 al 12 d’octubre
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Lucas Ramírez i Fina Mascaró són consellers comarcals 

L’Ajuntament aprova mantenir els plens trimestrals i la cessió de competències
a la Junta de Govern

En sessió extraordinària 
de ple celebradael 13 de juliol, 
l’Ajuntament d’Olèrdola ha 
aprovat la creació de la Jun-
ta de Govern Local, les seves 
competències, la periodicitat 
dels plens ordinaris, així com 
el règim de retribucions i in-
demnitzacions dels membres 
de la corporació. Aquests 
punts es van acordar amb els 
vots favorables d’Alternativa 
per Olèrdola i de CiU, mentre 
que ERC hi votava en contra.

El portaveu del govern 
municipal, Xavier Serramià, 
explicava que la Junta de Go-
vern Local garantia un treball 

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora d’ERC, 
Fina Mascaró, han estat designats consellers comarcals. Ra-
mírez forma part del govern del Consell Comarcal de l’Alt Pe-
nedès, compartit entre CiU i PSC.

L’alcalde d’Olèrdola, membre del grup comarcal socialista 
en virtut de l’acord electoral amb ApO, ha estat nomenat con-
seller comarcal de Medi Ambient.

Lucas Ramírez assenyala que medi ambient és un àmbit 
que s’adapta a necessitats i preocupacions que tenen a veu-
re directament amb el municipi. També subratlla que és molt 
important que Olèrdola estigui “amb veu i vot” en àmbits de 
decisió comarcals.

Fina Mascaró és una de les 6 persones que formen part del 
grup d’ERC al Consell Comarcal. Des de l’oposició, Fina Mas-
caró destaca que defensen “els mateixos pilars” que s’han 
fixat a Olèrdola, entre els quals hi ha el compromís per la in-
dependència de Catalunya i per impulsar polítiques socials.

àgil de l’Ajuntament i per això es tornava a crear per aquest 
mandat, després del “bon funcionament” dels anys anteriors. 
Des d’ERC, la seva portaveu, Fina Mascaró, recordava que 
per a municipis de menys de 5.000 habitants com Olèrdola no 
és obligatori crear aquest òrgan. Mascaró defensava que era 
més transparent que les decisions les prengui el ple i que les 
seves sessions ordinàries  es fessin cada mes, no pas cada 
tres mesos com es va aprovar.

Els plens ordinaris es preveuen convocar el darrer dilluns 
del trimestre, a dos quarts de 8 del vespre. Valorant la cessió 
de competències del ple a la Junta de Govern, ERC recordava 
que quan les Juntes tractin aquestes competències cedides, 
les sessions haurien de ser públiques. Des d’ERC es feia no-
tar que amb la delegació de competències, les contractacions 
d’obres o serveis no es decideixen pel ple. Fina Mascaró con-
siderava que mantenir les atribucions del ple seria més trans-
parent i comportaria un estalvi a l’Ajuntament.

El ple va aprovar que per assistència a les sessions or-
dinàries de Juntes de Govern, que es convoquen cada quinze 
dies, la indemnització sigui de 500 euros. L’assistència al ple 
ordinari s’estipula en 250 euros. Mascaró calculava que amb 
aquestes xifres, si es fessin plens ordinaris cada mes i no hi 
hagués Junta de Govern, l’estalvi seria de 15.500 euros anuals 
i de 62.000 euros en tot el mandat.

També es va aprovar que 
l’alcalde, Lucas Ramírez, tin-
gui una retribució bruta anual 
de 34.000 euros per una dedi-
cació parcial del 90%. Tot i as-
senyalar que estava dins la llei 
i dels barems establerts per 
l’Associació Catalana de Mu-
nicipis, des d’ERC s’entenia 
que era “exagerada” aquesta 
retribució a l’alcalde.

Xavier Serramià,  portaveu 
del govern, indicava que les 
indemnitzacions per assis-
tències a Juntes de Govern 
s’incrementaven un 5% per-
què es recuperava la baixada 
que es va aplicar quan el go-

vern local “en solidaritat amb els treballadors”, es va baixar 
aquestes retribucions quan l’Estat va retallar el sou als em-
pleats públics. 

Serramià no trobava que eren exagerades les quantitats 
fixades i defensava que, perquè tothom pugui dedicar-se a la 
política cal que les retribucions siguin adequades “si no es vol 
deixar la política en mans de qui té la vida resolta”.

El portaveu de CiU, Josep Sánchez, en declaracions a Ca-
nal 20-Ràdio Olèrdola recordava que el seu grup havia de-
fensat públicament la convocatòria de plens cada mes i que 
s’articulés un govern d’unitat. En el ple van decidir votar a 
favor les propostes del govern “per deixar un marge de con-
fiança”. 

El ple aprovava per unanimitat un canvi formal en la Rela-
ció de Llocs de Treball de l’Ajuntament en una plaça de perso-
nal eventual, sense variar les seves funcions de dinamització 
de gent gran ni retribució. La sessió també decidia atendre 
la petició d’un establiment de Moja i concedir-li la subvenció 
que li pertocaria corresponent a l’any 2014 per vendre  bosses 
compostables.

En la sessió es va donar compte del decret d’alcaldia de 
delegació de competències a les diferents regidories i també 
s’informava de l’informe trimestral de tresoreria, que recull que 
l’Ajuntament paga les factures amb una mitjana de 19 dies.
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L’obra ha estat finançada per la Diputació de Barcelona

La nova rotonda millora la seguretat en l’accés a Moja 
Des de mitjans del mes 

d’agost està en funcionament la 
nova rotonda d’accés al poble de 
Moja. La seva posada en marxa 
ha millorat sensiblement les con-
dicions de seguretat en l’accés al 
poble, regulant la intersecció on 
hi conflueixen l’entrada al poble 
de Moja i l’inici de la carretera BV 
2119, que uneix Moja amb Vila-
franca.

Els primers moviments de te-
rres que marcaven l’inici de les 
obres es van realitzar durant el 
mes de maig. Les obres van ser 
adjudicades per un import de 
175.800 euros, iva inclòs, i han 
comptat amb el finançament de 
la Diputació de Barcelona en la 
seva totalitat.

Nova plaça a Sant Pere Molanta

Durant el mes de juliol s’han completat els treballs d’urbanització de 
la nova plaça de Sant Pere Molanta. Situada al carrer Llevant, davant de 
l’edifici de l’escola bressol El Pàmpol, la nova plaça ha suposat finalitzar un 
dels pocs espais pendents d’urbanitzar que restaven al nucli de Sant Pere 
Molanta. El regidor d’urbanisme i via pública de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
Juanma Samblás, explicava que les obres eren necessàries i recordava que 
la nova plaça es divideix en dos espais diferenciats: una zona d’estada i una 
altra de joc.

Els primers treballs d’esplanació dels terrenys i d’adequació dels serveis 
a la normativa es feien els primers dies de maig. Les obres també han supo-
sat millorar la connexió d’aquest espai amb la zona d’aparcament del carrer 
Font Tallada. 

Juanma Samblás anuncia que l’Ajuntament d’Olèrdola preveu convocar 
un procés de participació perquè els veïns triïn el nom de la plaça. Les obres 
han suposat una inversió de prop de 65.000 euros, incloent la redacció del 
projecte. Samblás subratlla que el 100% de la inversió l’Ajuntament l’ha ob-
tingut de la Diputació de Barcelona, sense haver d’aportar fons propis per 
a les obres.

Campanya de control
de velocitat 

Durant la setmana del 17 al 23 d’agost els 
agents municipals d’Olèrdola realitzaven una 
campanya de control de velocitat en vies de 
competència municipal. El coordinador dels 
agents municipals d’Olèrdola, Josep Miquel 
Escofet, explica que la campanya es pot realit-
zar gràcies a un radar que cedia durant aquests 
dies el Servei Català de Trànsit.

Per instal·lar el radar, els agents municipals 
han triat diferents punts de la xarxa viària dels 
pobles, camins municipals, urbanitzacions i 
polígons industrials d’Olèrdola. Un dels criteris 
seguits per a fixar el lloc específic per a fer la 
campanya i ubicar el radar és el de comprovar 
la velocitat dels vehicles en carrers on els veïns 
han traslladat queixes a l’ajuntament. L’Ajuntament preveu convocar un procés de participació per triar el nom
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Benvolguts olerdolencs i olerdolenques,
El nou equip de govern d’ApO seguim treballant per 
a TOTS els veïns del municipi des de que el passat 
13 de juny, en què vam ser escollits per una àmplia 
majoria que alguns en diuen “asimètrica”, un nou 
concepte que dóna a entendre que per a ells el vot 
d’una persona no val el mateix que el d’altres, so-
bretot si aquests no els voten a ells. Hem guanyat 
en tres de les quatre taules, hem augmentat en vots 
i hem tret més regidors que la resta de partits, però 
ells consideren que això no és prou per guanyar 
unes eleccions democràticament amb un programa 
extens, uns objectius clars i l’aval de dotze anys de 
feina ben feta. Vosaltres mateixos en podeu fer la va-
loració que creieu més adient. 
Els veïns d’Olèrdola ens han donat el mandat de-
mocràtic del poble d’Olèrdola per governar amb o 
sense la col·laboració dels partits de l’oposició. En 
aquest sentit, us informem que ens hem compromès 
que faríem comissions de treball per temes concrets 
amb la participació de tots els partits i així ho farem. 
En breu els convocarem per constituir les primeres 
comissions, ara falta que ells responguin de forma 
constructiva i amb voluntat de servei al municipi.
Com dèiem, hem seguit treballant tot i el període 
de vacances, i així,  poder complir amb el programa 
electoral amb el qual estem compromesos: en pocs 
dies signarem un conveni per la promoció de l’habi-
tatge a Olèrdola, sobretot per a gent jove, hem visitat 
la majoria de masies disseminades del municipi per 
interessar-se per les seves necessitats i informar-los 
de la creació del Consell de barris i masies, hem in-
tensificat les converses amb la parròquia per trobar 
una solució satisfactòria al tema del camp de futbol 
de  Sant Pere Molanta, les escoles bressol obriran  
amb les mateixes garanties de qualitat que fins ara, 
les escoles de primària tenen tots els treballs de mi-
llora i manteniment acabats, s’han fet totes les gesti-
ons per poder obrir durant tot el curs les biblioteques 
escolars fora d’horari lectiu amb personal especia-
litzat, aquest mes de setembre comença una cam-
panya per donar a conèixer l’ordenança de civisme 
amb propostes concretes per les escoles, els casals 
d’avis, els joves i els veïns en general, durant el mes 
d’octubre sortiran les beques d’ajuda a l’estudi de 
les llengües, ens hem adherit al programa “Promo-
ciona’t” per ajudar a la cerca de feina. Tot això sen-
se oblidar el dia a dia del municipi, atenent a totes 
aquelles entitats i veïns que ho sol·liciten. 
Creiem que és fàcil d’entendre que mentre els re-
gidors i regidores d’Alternativa per Olèrdola estem 
invertint el nostre temps en el municipi amb moltes 
ganes, il·lusió i voluntat de servei, no tinguem temps 
de fer fulletons per donar, i citem textualment “in-
formació que sigui plural i sense filtres”. No tenim 
res a dir que els partits de l’oposició editin un fulletó 
per donar el seu punt de vista sobre els temes de 
municipi, però que ens venguin la seva veritat com la 
única possible, no és massa democràtic, no creieu?. 
A més, els grups polítics com qualsevol altre enti-
tats, saben que tenen a la seva disposició el web de 
l’Ajuntament per dir el que vulguin. Som dels pocs 
ajuntaments totalment plurals amb les notícies que 
publiquen, només cal fer un repàs a tot allò publicat 
fins ara. Una altra mostra del nostre compromís amb 
la transparència i la pluralitat valorades d’una forma 
objectiva i per gent aliena és l’indicador Infoparticipa 
de la Universitat de Barcelona, on es valora la trans-
parència de l’Ajuntament i on ja complim el 100% 
els indicadors exigits. També us fem saber que els 
regidors/es d’ApO som els únics que publicarem el 
nostre patrimoni, la resta han declinat fer-ho, i parlen 
de transparència?
També volem animar a tots els olerdolencs i oler-
dolenques a participar en les properes eleccions al 
parlament de Catalunya, si la participació sempre 
és important i un dret que cal exercir, per la situació 
política que està vivint al nostre país creiem que és 
doblement necessari. El mandat que surti de les ur-
nes ha de ser clar i inequívoc.
Només ens queda desitjar una bona Festa Major als 
veïns i veïnes de St. Miquel i que tot el municipi en 
sigui partícip i convidar-vos a visitar el St. Sepulcre 
els propers dies 10 i 11 d’octubre dins de les jorna-
des de patrimoni.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Ja ha passat l’estiu i les vacances, i desitjem que ho 
hagueu passat el millor possible.
Ja ha començat el curs escolar de les escoles pri-
màries i bressol del nostre municipi, i no s’ha modi-
ficat l’ordenança municipal de les escoles bressol, 
pel que encara es penalitza a les famílies amb algun 
dels seus membres a l’atur.
Ja ha començat el curs escolar i continuem tenint 
unes baranes a les sortides de les escoles, que no 
protegeixen ni separen suficientment, la vorera del 
vial, amb el que els nostres nens continuen estant 
sotmesos a un perill, que podríem evitar.
Ja ha passat l’estiu i encara tenim problemes en la 
mateixa situació que abans de l’estiu, com:
- La Plana Rodona: no té resposta a les seves preo-
cupacions, ni tenen un acord dels horaris d’entrena-
ment i en quin camp ho poden fer.
- Els veïns de Sant Miquel: no tenen resposta a l’al-
legació que van presentar sobre el projecte de la 
Plaça Anselm Clavé.
- La Junta de Compensació de Can Trabal: no té el 
promès ajut municipal per resoldre la seva situació i 
poder tornar a tenir una junta representativa.
- El consultori de Sant Pere Molanta: continua amb 
les humitats i el deficient manteniment, que inclús 
ha provocat que es llencí material deteriorat per la 
humitat.
- El tobogan de l’escola Circell: no es pot utilitzar, 
per què no s’ha reparat, ja estava trencat al finalitzar 
el curs al juny.
- I què passa amb els famosos terrenys del camp de 
futbol de Sant Pere Molanta?
Tornem a recordar a l’equip de govern i a tots els 
olerdolencs que els 3 regidors de CIU OLERDOLA 
(Josep Sánchez, Mari Villanueva i Vanesa López) 
sempre estem predisposats a col.laborar i treba-
llar pel bé comú del nostre municipi. Encara estem 
esperant que l’equip de govern ens avisi per a col.
laborar en alguna comissió de treball. I mentrestant, 
el temps passa i les problemàtiques continuen aug-
mentant. Així doncs, demanem a l’equip de govern 
que solventi el més aviat possible els problemes his-
tòrics del nostre municipi, així com les noves inci-
dències del dia a dia.
Mentrestant algunes empreses marxen dels nostres 
polígons. Caldria que l’Ajuntament d’Olèrdola donés 
facilitats i ajuts tant als nous emprenedors amb pe-
tits negocis, com a les grans empreses per a la seva 
instal.lació al municipi per a generar llocs de treball.
El grup de CIU Olèrdola tenim la voluntat de col·la-
borar en la millora del nostre municipi, i, per aquest 
motiu, ja hem presentat 18 instàncies reclamant la 
reparació de desperfectes i millora del manteniment 
de diferents parts, del nucli de Sant Pere. Aquest 
recull de peticions, es farà a la resta de nuclis del 
nostre municipi.
D’aquestes 18 instàncies, s’han contestat per part 
de l’Ajuntament dues d’elles, que encara no s’han 
reparat, s’ha reparat una que ens han contestat i 
s’han reparat quatre que no s’han contestat. No en-
tenem aquesta manera de fer, però és igual, el més 
important és què s’han realitzat algunes de les nos-
tres peticions, que s’ha fet més fàcil i segura la pas-
sejada pels nostres carrers. I, ho continuarem fent i 
us informarem.
També hem presentat una moció per al proper Ple 
municipal, sobre la modificació de l’ordenança de les 
escoles bressol. Aquesta modificació contempla la 
reducció del preu de l’escola bressol per els veïns 
del municipi, també proposem treure l’augment del 
preu per les persones en atur, i proposem permetre 
portar el menjar de casa per a totes les edats.
També aprofitem per dir-li al nostre Ajuntament que 
al nostre municipi hi han nens menors de tres anys, 
que voldrien tindre algun lloc per a jugar, o gronxa-
dors amb cistelleta, etc.
També recordar-vos que el nostre grup CIU OLER-
DOLA, està integrat a la candidatura del Junts pel Sí, 
i us animem a anar a votar el proper dia 27 de setem-
bre, és important. Els catalans tenim Dret a Decidir i 
així ho farem el proper 27S: Visca Catalunya!
Per últim, als veïns de Sant Miquel d’Olèrdola, i als 
visitants, desitjar-lis una bona Festa Major.
Us recordem que podeu podeu contactar amb no-
saltres a través de:
fb: ciuolerdola
mail: ciuolerdola2015@gmail.com
twitter: ciuolerdola
WhatsApp: 654207028

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Benvolguts i benvolgudes olerdolencs i olerdolen-
ques,
Molts de vosaltres haureu rebut la primera setma-
na de setembre el nostre butlletí que esperem hagi 
estat del vostre interès.  Amb independència de la 
columna que  esteu llegint, el nostre butlletí serà el 
principal mitjà de comunicació amb tots els olerdo-
lencs i olerdolenques.  Si algú no l’ha rebut se’l pot 
descarregar de la nostra pàgina web: www.esquer-
raolerdola.blogspot.com.
En aquest primer número comentem  abastament el 
primer Ple d’aquesta legislatura i denunciem la falta 
de transparència de l’equip de govern ja que s’ha 
aprovat mantenir la periodicitat de Plens trimestrals 
i Juntes de Govern quinzenals. Això sí, una manca 
de transparència que surt cara, ja que l’Alcalde es 
dobla el sou sense assumir cap regidoria i el regidors 
d’ApO cobraran 500 Euros per assistència a cada 
Junta de Govern quinzenal. A més buiden de com-
petències els Plens per poder-lo decidir tot a porta 
tancada. També tractem altres temes que esperem 
hagin estat del vostre interès.
I parlant de transparència, a les primeres reunions 
que van tenir amb el nou equip de Govern vam de-
manar una cosa tan senzilla com que l’ordre del dia 
dels Plens i de les Juntes de Govern es publiqués a 
les cartelleres d’anuncis municipals que hi ha a cada 
nucli i que ara per ara són plenes de teranyines. Vos-
altres les heu vist? Nosaltres tampoc.
MANCA DE COMPROMÍS NACIONAL
La manca de compromís amb el procés que viu el 
nostre país ha estat una constant d’ApO i una vega-
da més així ho han demostrat.
Si bé durant el passat mandat municipal, l’Ajunta-
ment es va adherir a l’Associació de Municipis per 
la Independència (AMI), per cert amb una abstenció 
i un vot en contra de dos regidors d’ApO, abans de 
les eleccions municipals, els grups de CiU, d’ERC 
i alguns dels candidats d’ApO, subscrivien el com-
promís amb l’AMI de ratificar aquesta pertinença una 
vegada constituïts els nous ajuntaments.
Com sigui que des de llavors només hem fet dos 
Plens extraordinaris que no admeten mocions i en-
cara cap d’ordinari, les dues regidores d’ERC havien 
demanat que el proper Ple ordinari previst del dia 28 
de setembre (l’endemà de les eleccions)  fos avançat 
a primers de setembre.
La ratificació de la pertinença a l’AMI no era l’únic 
tema amb un important contingut nacional. També 
hem presentat una altra moció per tal que l’Ajunta-
ment ingressi determinats impostos directament a 
l’Agència Tributaria de Catalunya tal com ja fan 64  
municipis i Corporacions Locals. Entenem que el 
compromís era important abans de les eleccions i 
no després.
Doncs bé, la resposta ha estat negativa. Tot això es 
decidirà al Ple de l’endemà del 27S.
La pregunta que ens fem és: Fins on arriben els 
compromisos amb el PSC?  Quin preu té que Lucas 
Ramírez segui al Consell Comarcal formant part del 
grup del PSC ?

ESTAT DE DEIXADESA A TOT EL MUNICIPI
L’estat de deixadesa  a tot el municipi és generalitzat 
i des de fa temps i dóna una imatge força deplorable 
dels nostres nuclis. Entre d’altres hi ha pintades des 
de fa més de  13 anys, fanals a punt de caure, cables 
elèctrics a l’abast dels infants, voreres aixecades, 
sentits de circulació provisionals que una vegada 
acabades les obres no tornen al sentit original, la pa-
ret del propi Ajuntament escrostonada, etc.
Com que sembla que els responsables no ho veuen,  
hem presentat a l’Ajuntament diferents  instàncies 
amb abundant material fotogràfic demanant que es 
reparin tots aquests elements o bé s’insti a qui per-
toqui a netejar les seves façanes.
Des d’ERC farem un seguiment de totes aquestes 
reparacions.   

EL 27S AL LOCAL SANT AJUME DE MOJA    JUNTS 
PEL SÍ  “EL VOT DE LA TEVA VIDA”
La candidatura de  Junts pel Sí, hem sol·licitat el 
local Nou Sant Jaume de Moja perquè una vegada 
tancats els col·legis electorals els olerdolencs i oler-
dolenques de tots els nuclis del municipi, puguem 
seguir plegats el recompte per TV3 d’aquestes elec-
cions històriques que canviaran el rumb del nostre 
País.
Us hi esperem!!!!

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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Aquest dilluns 14 de setembre han començat el curs es-
colar a Olèrdola fins a 456 infants d’educació infantil i de pri-
mària. La dada significa una disminució del 6% respecte la 
matrícula de l’inici del curs anterior, que va ser de 485 alum-
nes. El descens consolida una tendència general a la baixa 
present en els darrers anys, però s’explica sobretot perquè a 
l’escola Circell de Moja deixen l’escola dos grups de 6è cada 
curs i s’incorpora un únic grup de P3.

A l’escola de Moja han començat el curs 265 alumnes, 18 
menys que els que iniciaven el curs el setembre de l’any pas-
sat.Com en la resta del país, la novetat a Olèrdola és l’aplicació 
de la llei Wert. Això comportarà que les qualificacions, de 1r 
a 6è, seran numèriques. Igual que el curs passat, no hi hau-
ran proves diagnòstiques de 5è i sí de 3r, així com proves de 
competències de 6è. Una altra novetat és que l’assignatura de 
medi es dividirà en medi social i medi natural. Moltes de les 
novetats afecten la gestió i les famílies no les notaran directa-
ment, segons indicava la directora, Mercè Garcia. El claustre 
ha refermat la voluntat de l’escola “de preservar la seva ma-
nera de treballar”.

A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta, es-
tan matriculats 159 alumnes, 13 menys que els que iniciaven 
el curs anterior a l’escola. La dada s’explica per les inscrip-
cions a P3, que enguany només han estat 10. La directora de 
l’escola, Àngels Urgell, indica que havien tingut una entrada 
de curs més normalitzada que en altres ocasions perquè tota 
la plantilla ja treballava a l’escola des de l’1 de setembre.

Aquest curs tota l’escola treballarà un projecte dedicat 
a conèixer Rossend Montané. El tret de sortida del projecte 
comptarà amb la consellera Irene Rigau, que visitarà l’escola 
el proper 9 d’octubre.

L’escola Rossend Montané manté la seva decidida apos-
ta per l’ensenyament d’anglès, amb la figura de l’auxiliar de 

Benvinguda a l’escola Circell de Moja

A Olèrdola han començat el curs escolar 456 alumnes 

L’Ajuntament realitza obres
de millora a l’escola bressol Gotims 

Aprofitant les vacances 
escolars d’estiu, l’Ajuntament 
d’Olèrdola procedia a fer dife-
rents tasques de manteniment 
i millora en les escoles del mu-
nicipi. Una de les més impor-
tants es realitzava en els patis 
de l’escola bressol Gotims de 
Moja. En el pati dels grans s’ha 
substituït la sorra existent i 
s’ha reposat amb sorra de pla-
tja. En el pati dels petits, s’ha 
instal·lat un paviment continu 
de cautxú que substitueix la 
sorra que hi havia fins ara.

conversa i més mestres que impartiran continguts en aquest 
idioma.

A diferència de les escoles d’educació infantil de segon 
cicle i de primària, a les escoles bressol d’Olèrdola la matrícula 
ha registrat un lleuger increment si sumem els  dos centres. 
Són en total 32, 2 més que el setembre de l’any passat. A 
l’escola bressol El Pàmpol de Sant Pere Molanta es compta 
amb 11 infants. A l’escola Gotims de Moja es compta amb 
dues aules mixtes, una de 8 infants i l’altra, els més grans, 
amb 13 alumnes.

Com va passar el curs passat, l’escola bressol El Pàmpol 
ofereix el seu servei en una de les aules d’educació infantil de 
l’escola Rossend Montané. La directora de les escoles bressol 
d’Olèrdola, Mònica Rebollo, indicava que una de les novetats 
del curs havia estat la posada en marxa de nou del servei de 
menjador a l’escola bressol de Sant Pere Molanta.

Les actuacions també permeten que els patis compleixin amb la normativa. 
En el cas del pati dels petits, s’opta per instal·lar un paviment continu per les 
seves característiques i per les garanties que ofereix de major durabilitat. El pati 
dels petits de l’escola bressol, destinat a infants de p0 i p1, té una superfície 
total de 110 metres quadrats, dels quals el 25% són de paviment de formigó. 
La brigada ha preparat la base i posava la superfície de formigó que després 
era coberta per el paviment continu de cautxú en prop de 50 metres quadrats 
del pati. En la majoria de parcs públics i patis escolars la superfície de cautxú 
està formada per la suma de diferents peces ajuntades. Que es faci el pavi-
ment continu evita que no se separin fragments de cautxú com a efecte de 
l’exposició solar o per l’ús intensiu. 

Busques feina?
Estàs a l’atur i 
vols fer formació?

Ajuntament
d’Olèrdola

T’informarem del “PROGRAMA DE 
GARANTIA JUVENIL”

Ofereix: Formació, Ofertes de treball, 
Ajudes a emprenedors, Períodes de 
pràctiques.

Sessions informatives a Olèrdola:
Dimarts 6 d’octubre, a les 12.00h,
al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere 
Molanta.
Dimarts 20 d’octubre, a les 17:30, al 
Centre Cívic La Xarxa de Moja

Informació i inscripcions:
amunoz@ccapenedes.cat o al tel.93 890 00 00 
ext.150 o a mulinaripm@gmail.com
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Les festes majors de Moja, Can Trabal, Daltmar i Sant Pere 
Molanta s’han celebrat aquest estiu enmig d’una elevada par-
ticipació general i incorporant novetats en forces casos.

A Moja, la Festa Major d’aquest 2015 serà recordada per 
haver introduït la processó, dissabte 25 de juliol. La cercavila 
habitual incorporava la imatge de Sant Jaume, que tancava 
el seguici acompanyat de veïns que transportaven torxes. En 
arribar de nou a la plaça de l’Església, es va produir una balla-
da final conjunta de tots els balls.

A Sant Pere Molanta s’afegia la novetat de programar ac-
tes previs al vespre. L’emotiu pregó de Montse Almirall i la 

La processó amb la imatge de Sant Jaume, gran novetat a la FM de Moja

Participació d’Olèrdola en el projecte “Promociona’t” 
L’Ajuntament d’Olèrdola participa en el projecte “Promociona’t” 

d’acompanyament en la recerca de feina, que arriba a la seva quarta edició.
La proposta va començar inicialment adreçada a joves i en una segona edició 

es va ampliar també a persones majors de 45 amb l’objectiu final d’incorporar-se 
al mercat laboral. Enguany el programa estarà obert a totes les franges d’edat 
i està adreçat a persones empadronades als municipis de Castellet i la Gornal, 
Olèrdola i Santa Margarida i els Monjos, des d’on es farà el seguiment i coordi-
nació del projecte.

El Promociona’t compta amb un grup de professionals que oferiran a les per-
sones participants la possibilitat que construeixin el seu projecte professional per-
sonalitzat,  a partir d’elements actius de motivació, reforçament de l’autoestima, 
orientació, anàlisi de l’ocupabilitat per competències i autoavaluació.

L’objectiu és que les persones explorin i identifiquin les oportunitats laborals 
i es posin en acció per assolir els propis objectius professionals. El recorregut 
inclou també la possibilitat de fer pràctiques en empreses.

recuperació dels versots dels Diables, van ser alguns dels 
elements destacats. Que plogués el dissabte 15 d’agost va 
condicionar que l’assistència a l’empalmada fos inferior a la 
dels darrers anys.

Les activitats adreçades als infants tenien un paper princi-
pal en la programació dels actes de la Festa Major de Daltmar, 
celebrada el segon cap de setmana d’agost.  

A Can Trabal,la pluja es convertia en un element advers 
que condicionava algun dels moments de la Festa Major, però 
no fins el punt d’ impedir que s’aconseguís l’objectiu global 
de reunir a veïns de totes les edats durant els dies de la festa.

A Can Trabal les activitats van reunir a públic de totes les edats

Festa de l’escuma a Daltmar A Sant Pere Molanta tornaven els versots dels Diables
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Les excavacions al Pla dels Albats refermen la importància
de la ciutat medieval d’Olèrdola

Les excavacions arqueològiques fetes aquest estiu al Pla 
dels Albats refermen la condició d’Olèrdola com a “paradigma 
de ciutat medieval” que hauria estat ocupada més enllà del 
segle XII. Els treballs realitzats durant tres setmanes, des del 
6 al 24 de juliol, han permès constatar que l’espai de sagrera 
que envoltava l’església de Santa Maria també inclou espais 
de producció i d’emmagatzematge, no només el cementiri 
amb les conegudes tombes antropomorfes excavades a la 
roca. Núria Molist, codirectora de les excavacions, subratlla 

Les excavacions arqueològiques  continuaran l’estiu que ve

Visita al Sant Sepulcre l’11 d’octubre

que dins de l’espai de la sagrera s’ha localitzat un edifici pos-
terior al segle XII que vindria a confirmar aquest ús productiu .

Es creu que l’estructura arquitectònica excavada, de plan-
ta rectangular, tindria probablement la funció de celler. El seu 
estudi ha suposat descartar que l’edifici correspongués a una 
església pre romànica. 

El treball d’aquest estiu aporta coneixements importants 
sobre l’ocupació humana al conjunt d’Olèrdola. Fins ara, es 
considerava que la zona es va desocupar després de l’atac 
almoràvit de principis del segle XII. L’excavació constata que 
l’ocupació es mantindria fins a finals del segle XIII o principis 
del XIV.

La campanya d’aquest estiu també permetrà comparar 
les característiques de la població que vivia al Pla dels Albats 
amb la que era enterrada dins de la muralla. Els 12 esquelets 
desenterrats possibiliten fer aquest anàlisi comparatiu inicial.

Aquesta ha estat la primera vegada es du a terme un pro-
jecte d’estudi integral del Pla dels Albats. El treball s’inclou dins 
del projecte  ECLOC, centrat en l’articulació de l’urbanisme 
medieval partint dels casos de Sant Quirze de Colera, Sidillà 
i  Olèrdola. 

A finals de l’any es presentarà l’estudi amb les conclusions 
obtingudes gràcies a l’excavació. Núria Molist valorava que 
la campanya és una oportunitat per a posicionar Olèrdola a 
nivell europeu com a emplaçament singular per a conèixer 
l’urbanisme medieval.

Gisela Ripoll, investigadora principal del projecte ECLOC i 
codirectora de les excavacions al Pla dels Albats, subratlla la 
condició d’Olèrdola com a “paradigma” de ciutat medieval i 
“tresor a descobrir”.

Ripoll també posava de relleu la importància de l’estructura 
rectangular localitzada perquè indicaria aquesta activitat con-
tinuada fins al segle XIV.

L’arqueologia requereix “paciència i continuïtat”, recorda 
Ripoll. Cal tenir present aquesta perspectiva temporal per a 
que la recerca acabi suposant després més coneixements que 
es puguin difondre i així “fer el retorn social” que es pretén. 

A Olèrdola, aquesta continuïtat està garantida com a mí-
nim fins l’any que ve, amb una nova campanya al Pla dels 
Albats que es centrarà en l’església de Santa Maria.

L’Ajuntament organitza 
per les Jornades europees 
del Patrimoni la visita al Sant 
Sepulcre. Serà diumenge 
11 d’octubre, en tres torns 
de visita guiada gratuïta: a 
les 10.30 , 12 i 13,30.Fa 3 
anys que no es feia la visita.
El Sant Sepulcre és l´unica 
església de planta circular 
del Penedès;fou la seu d´un 
Priorat de canonges del Sant 
Sepulcre fins el segle XV i el 
1954 es descobriren unes 
pintures romàniques del segle 
XI sobre el judici final. És un 
Bé cultural d´interés nacional 
declarat Monument històrico-
Artístic.Per visitar-lo s’ ha de 
fer la inscripció prèvia al te-
lèfon de l’Ajuntament, el 93 
890 35 02. La visita guiada es programa en tres torns i és gratuïta



DISSABTE 3 D’OCTUBRE
Durant el matí al Local Rossend Montané.
TROBADA i INTERCANVI DE PLAQUES
Organitza: Penya Barcelonista d’Olèrdola.
A les 5 de la tarda, al Bar Local Rossend Montané
INSCRIPCIONS I INICI III COMPETICIÓ PLAY STATION 3 
FIFA 15
Organitza: Gestora de Grup de Joves de Sant Miquel
Fer les inscripcions per la competició al tel. 668.550.200 
Ferran
Abans de l’1 d’octubre, cada jugador ha de portar el seu 
comandament de la PLAY
INSCRIPCIONS DE CAMPIONATS I INICI DELS 
DARDS I PING-PONG
Cal portar Pala, pilota i dards.
 Organitza: Grup de Teatre l’Arrel de Sant Miquel 
***És l’últim dia per les inscripcions de  JumpingClay, 
deixar la butlleta a la bústia de la Societat.
****És l’últim dia per les inscripcions de la Visita Guiada 
pels entorns del Castell d’Olèrdola.  Inscripcions a: activi-
tats@acer-associació.org
Tel. Ajuntament d’Olèrdola. 93.890.35.02
MANUALITATS DE LA GENT GRAN
Mostra de les manualitats que els membres del Casal 
d’Avis de Sant Miquel que fan durant l’any.
Els horaris seran els següents:
Dissabte 10 d’Octubre: de 10.30 a 14:00h i de 17 a 20:00h.
Diumenge 11 d’Octubre: de 10.30 a 14.30h i de 17 a 19.00h.

DIVENDRES 9 D’OCTUBRE
CORREFOC
A les 10 de la nit, al Camp de Futbol El Bosquet, Sortida 
del CORREFOC amb Els Llops de Sant Miquel d’Olèrdola.
Recorregut: C/Princep d’Olèrdola, C/Fontanilles, Av. Cata-
lunya, C/Rossend Montané, Pl. De l’Església.
SORTIDA SANT MIQUEL  ARCÀNGEL i acompanyat  
pels Llops de Sant Miquel de la Pl. Anselm Clavé fins 
l’Ajuntament.
Nota: com a mesura de prevenció demanem que no hi hagi 
vehicles estacionats en el recorregut de la cercavila.
A ¾ de 11 de la nit, a la plaça de l’Església,
CASTELL DE FOC
Seguidament, al Local Rossend Montané,
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
A càrrec de: PySCyP - JORDI PARDO SERRANO i C&A 
A continuació, al Local Rossend Montané,
NIT DE CINEMA per a totes les Edats 

Organitza: FC La Plana Rodona i Modus Pro (Javi Callejas.)

DISSABTE 10 D’OCTUBRE
A les 10 del matí Sortida al Castell d’Olèrdola.
VISITA GUIADA PELS ENTORNS DEL CASTELL 
D’OLÈRDOLA.
Recorregut de 5 Km i 3 hores de durada. 
Fer les inscripcions a: activitats@acer-associacio.org
Organitza: Diputació de Barcelona
A 2/4 11 del matí al Local Rossend Montané 
JUMPING CLAY (Plastilina)
Patrocina: AAVV. La Plana Rodona
I seguidament: Trencar l’Olla a la Pl. L’Església.
Col·laboren: Gestora de Grup de Joves de Sant Miquel i 
Llops de Sant Miquel d’Olèrdola
En acabar els jocs, aproximadament a 2/4 de 2 del migdia.
VERMUT INFANTIL
A les 5 de la tarda, al Camp de Futbol El Bosquet,
FUTBOL 7 per totes les edats.
Organitza: F.C. La Plana Rodona
INSCRIPCIÓ I INICI DE LA III COMPETICIÓ DE LES BIT-
LLES CATALANES
Organitza: Els Llops de Sant Miquel d’Olèrdola
INFLABLES 
Patrocina: Gestora de Grup de Joves de Sant Miquel
PASSETJADA AMB PONI 
Patrocina: L’Escola Pony Club Granja
FINALS DEL CAMPIONAT DE BITLLES CATALANES
I tot seguit entrega de premis de Bitlles Catalanes.
Simultàniament Xocolatada
Col·labora: Amalia Pardo Ramírez
A 2/4 d’ 11:00 de la nit, al Local Rossend Montané: BALL 
DE FESTA MAJOR a càrrec de l’Orquestra La Banda del 
Drac

DIUMENGUE 11 D’OCTUBRE
A les 8 del matí, a la plaça de l’Església.
SORTIDA DE LES MATINES Vent dels Pins
Alguns veïns col·laboren en un most, durant el recorregut 
pels carrers del poble.
A les 9 del matí , al C/ Font de l’Avellaner, carrer darrera del 
Local Rossend Montané.
SARDINADA 
Col·labora: Restaurant La Casa del Conill
VISITA GUIADA AL MONESTIR ROMÀNIC AL SANT SE-
PULCRE
A les 10:30h. a les 12:00h. i a les 13:30h. (Prèvia inscripció 

a l’Ajuntament)
Organitza: Jornades Europees del Patrimoni 2015 i 
l’Ajuntament.
A 2/4 d’11 del matí, MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR
Tot seguit a les 12 del migdia, CERCAVILA amb: Colla de 
Gegant de Sant Pere Molanta, Panderetes de Sant Pere Mo-
lanta, Cintes de Moja, Colla de Gegants de Moja, Gegantons 
de Moja ,Ball de bastons El Toc d’Olèrdola, Cap grossos de 
Moja, Panderetes de Moja, Els timbalers del Ball d’Enveja, 
Grallers d’Olèrdola Vent dels Pins, Els Timbalers de Sant 
Miquel d’Olèrdola, Els Llops de Sant Miquel d’Olèrdola i el 
Drac de Sant Miquel d’Olèrdola i els Nans de Sant Miquel.
Recorregut: Av. Catalunya, Pl. Anselm Clavé, C/Major, c/Jo-
sep Tarradellas, Pl. De l’Església. Tot seguit es farà l’Entrada 
del Nostre Patró Sant Miquel Arcàngel a l’Església.
En Acabar la Cercavila, a la plaça de l’Església,
EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA DE TOTS ELS BALLS
Seguidament, CONCERT VERMUT, amenitzat pel Grup 
d’Havaneres SON DE L’HAVANA
A les 6 de la tarda, al Local Rossend Montané, 
FESTIVAL DE RÍTMICA 
Col·labora: Club de Rítmica Olèrdola
Seguidament, FLASH MOB
Organitza: Grup de Carnaval Tots per Un, de Sant Miquel 
d’Olèrdola.
A les 11 de la nit al Local Rossend Montané,
NIT JOVE amb varis DJS
Organitza: Gestora de Grup de Joves de Sant Miquel

DILLUNS 12 D’OCTUBRE
Celebració de SANT MIQUEL ARCÀNGEL 
A les 9 del matí
SORTIDA de l’Església amb el nostre PATRÓ Sant Miquel 
Arcàngel fins el Local Rossend Montané.
Seguidament al antic Bar del Local Rossend Montané.
BOTIFARRADA 
Seguidament a les 11 a la plaça de l’Església
INFLABES
A les 6 de la tarda al Local Rossend Montané
FINALS DEL CAMPIONAT DE PLAYS, DARDS , PING-
PONG i DANCE DANCE REVOLUTION. (Catifes de ball) Tot 
seguit entrega de premis de Dards, Ping-Pong i Plays.
Organitza: Grup de teatre l’Arrel
En acabar a la plaça de l’Església
TRACA FINAL FESTA MAJOR

 Facebook.com/pages/Comunicació-Olèrdola twitter.com@AjOlerdolawww.olerdola.cat
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FESTES MAJORS

Festa Major de Sant Miquel

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  

Contundent victòria del
Vilanova a la Copa Olèrdola
La diferència de 

categoria i de conjun-
ció existent entre els 
dos equips va pesar 
massa i el Vilanova va 
imposar-se amb con-
tundència al Molanta 
en la 28a edició de la 
Copa Olèrdola de fut-
bol, disputada aquest 
dissabte 22 d’agost al 
camp del Sant Pere 
Molanta. El 0-7 final deixa prou evident que l’equip 
d’Olèrdola no va tenir cap opció davant un rival 
molt superior, tant tècnica com físicament.  La 
Copa Olèrdola de futbol és una competició que 
patrocina l’Ajuntament d’Olèrdola i que és organit-
zada de manera rotativa cada any per un dels tres 
equips del municipi. Lucas Ramírez era la primera 
vegada que vivia com alcalde aquesta competició. 
El govern municipal ha refermat la seva voluntat de 
mantenir el model de torneig, que ja s’ha conso-
lidat com una cita destacada de la pretemporada 
penedesenca en les 28 edicions disputades. 


