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Es congelen de nou
els impostos i s’incrementen
les inversions
Escrit Any Nou de l’Alcalde: “Seguirem treballant per ser més propers”
La Diputació
farà el carril
bici de Moja
a Vilafranca
entre el 2016
i el 2017

Actes de Nadal i Reis a Olèrdola

L’escola de
Sant Pere
Molanta
celebra l’any
dedicat a
Rossend
Montané

Els veïns d’Olèrdola podran promoure la convocatòria de referèndums
per temes municipals
Promoure la convocatòria
de consultes populars en l’àmbit
municipal és un dels drets que
reconeix pels veïns d’Olèrdola el
Reglament de Participació que
l’Ajuntament, en sessió de ple
celebrada dilluns 28 de setembre, ha aprovat de manera inicial.
La convocatòria de consultes
populars o referèndums hauria
de tenir l’aval mínim del 20% del
cens i es limita a dues consultes les que es poden fer cada any. Altres punts destacats que incorpora el Reglament és la convocatòria
d’una audiència pública per part de l’alcalde, al menys una vegada
a l’any, per tractar temes d’interès general del municipi. El reglament
també recull mesures de suport a les entitats i el foment de metodologies participatives.
Xavier Serramià, portaveu del Govern Municipal, posava l’accent
en què Olèrdola és un cas excepcional en municipis de la seva mida
a l’hora de disposar d’un reglament d’aquestes característiques.
Disposar d’aquest reglament faria que l’Ajuntament complís al
100% els criteris de transparència avaluats en el programa Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Els dos grups de l’oposició van votar en contra del Reglament
perquè no se’ls hi havia demanat opinió. Mari Carme Villanueva, regidora de CiU, destacava que el seu grup estava a favor de fomentar
la participació ciutadana però criticava que el govern no deixés participar als grups que formen part del consistori. La regidora portaveu
d’ERC, Fina Mascaró, qualificava de “surrealista” que el Reglament
de Participació no reculli les opinions de tots els regidors, encara
que sigui un expedient que s’iniciés al final del mandat passat. Un
altre dels acords rellevants de la sessió del ple va ser la resolució
de les al·legacions presentades a la taxa reguladora de les escoles
bressol. La taxa té aquest curs la novetat d’establir-se en funció de
la renda familiar. Un punt que es recull dels que s’han al·legat és que
en el càlcul de la taxa es tingui en compte si el pare, mare o tutor
està registrat a l’atur.
En la taxa es segueix contemplant que tindrà preferència qui demani jornada completa, però a partir de les al·legacions es matisa
que un cop l’infant ha estat inscrit té la plaça garantida.
Les al.legacions proposades per CiU no van ser resoltes per

presentar-se fora de termini. El
grup de CiU proposava bonificar
amb el 50% de la quota als veïns
del municipi que utilitzin el servei. Des d’ERC es coincidia en
què calia treballar aquesta opció
de bonificar als empadronats al
municipi i apuntava que aquest
criteri es podria estudiar també
en altres serveis que es presten
a Olèrdola.
El govern municipal, amb el suport de la secretària, feia notar
que el Constitucional establia que no era legal fer aquesta distinció.
Xavier Serramià, amb tot, anunciava que s’estudien quines fórmules
es poden aplicar perquè els veïns del municipi puguin tenir ajudes
sense incomplir la llei. El govern aprofitava el debat per indicar que
amb el nou model de taxa, el 70% dels inscrits aquest curs paguen
menys que en el curs passat i feia notar que el 51% paguen la quota
mínima. La resolució de les al·legacions va ser aprovada amb els
vots favorables d’ApO i d’ERC i el vot en contra de CiU.
En el ple es va aprovar nomenar com a jutge de pau substitut a Fèlix Juan Carbó, que agafa el relleu de Pere Sadurní Roig,
actual regidor d’ensenyament. Amb l’abstenció dels dos grups de
l’oposició es va aprovar el Compte General de l’exercici de 2014.
També es va aprovar modificar la dedicació de l’alcalde per reduir-la
del 90 al 82%, la qual cosa equival a una retribució de 31.000 euros
bruts anuals enlloc dels 34.000 aprovats inicialment. CiU va votar en
contra perquè entén que “no és correcte” aquest sou i ERC també
va votar en contra recordant que manté la posició ja expressada en
el ple en què es va aprovar l’assignació.
Per unanimitat, es va aprovar una modificació de pressupost
que incorpora el pagament d’una part de la paga extra de Nadal
de 2012 que el govern de l’estat va retallar als empleats públics.
També es va aprovar per unanimitat delegar a la Diputació les funcions de gestionar les possibles sancions derivades de l’aplicació
de l’ordenança de civisme. Altres acords del ple van ser l’aprovació
dels dies festius locals pel 2106. No hi ha canvis i a Moja seran el 25
de juliol i el 30 d’agost, mentre que a la resta del municipi seran festius locals el 30 i 31 d’agost. També es va donar compte de l’informe
trimestral de tresoreria i d’intervenció, que recull que la mitjana de
pagament de les factures és de 19 dies.

Congelades les ordenances fiscals per sisè any consecutiu
ta de CiU va ser augmentar la bonificació en l’impost de vehicles per
a cotxes híbrids o de motor elèctric, que ara només arriba al 10%.
Convergència també va demanar que es bonifiqués el 50% de la
taxa de les escoles bressol als veïns del municipi. Per argumentar-ho ,
va exposar que en altres apartats de les ordenances es contemplaven
casos en què es diferencien els imports a pagar per a veïns o empreses del municipi. També es demanava que es bonifiqués al 100% les
obres per afavorir l’accessibilitat en un habitatge amb persones discapacitades i que s’augmentés la bonificació en l’atenció domiciliària.
El grup d’ERC va manifestar que subscrivien moltes de les propostes
de CiU. Fina Mascaró, portaveu del grup municipal d’ERC, reclamava
una “agosarada aposta” en matèria social i demanava que l’IBI es bonifiqués el 90% per a jubilats i pensionistes, incloent també els aturats
de més de 55 anys, en funció de la renda. Actualment la bonificació
és del 25% i no contempla els casos de persones aturades d’aquesta
edat. ERC també demanava que la teleassistència fos gratuïta i que
s’atengués una al·legació presentada l’any passat d’introduir bonificacions en la taxa d’escombreries per a discapacitats o pensionistes.
El regidor d’Hisenda va respondre que, per atendre a persones amb

Amb els vots favorables d’ApO i els vots contraris de CiU i ERC,
el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava dilluns 2 de novembre les
ordenances fiscals pel 2016. Tal i com explicava el regidor d’Hisenda
de l’Ajuntament d’Olèrdola, Xavier Serramià, les taxes i impostos no
es modifiquen i només s’han introduït lleus variacions de redactat per
adaptar les ordenances a canvis normatius. Serramià sí assenyalava
que la novetat és la introducció d’una nova taxa de guals, que comporta que sigui l’Ajuntament qui faci els treballs dels guals a les voreres perquè tots tinguin característiques homogènies.
Lucas Ramírez, alcalde d’Olèrdola, posava l’accent en què per
sisè any consecutiu l’Ajuntament d’Olèrdola podia congelar les ordenances fiscals per així evitar que augmenti la pressió fiscal als veïns
en aquests temps de crisi.
El grup de CiU va fer propostes concretes a l’articulat de les ordenances. En la de l’IBI demanava que s’acabés amb l’exempció de
pagament de l’Església i que s’eliminés el 50% de bonificació per
empreses de construcció. També que es passés del 25% al 70% de
bonificació per a jubilats o pensionistes i per a persones, que sense
tenir aquesta condició, tinguessin baixos ingressos. Una altra propos-
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Les inversions s’incrementen un 11% en el pressupost de l’Ajuntament pel 2016
Amb el vot favorable d’Alternativa per Olèrdola i els vots en contra
de CiU i d’ERC, el ple de l’Ajuntament d’Olèrdola aprovava dimarts
24 de novembre el pressupost municipal pel 2016. El pressupost és
de 4.106.587 euros, xifra que representa un increment de l’1’8% respecte el pressupost aprovat per aquest 2015. El portaveu del govern
municipal i regidor d’hisenda, Xavier Serramià, posava l’accent en què
el pressupost té en compte que encara estem en temps de crisi i per
això el govern seguia sense apujar impostos. Només es preveu un
lleu increment de recaptació per l’IBI a causa d’una revisió d’ofici del
cadastre que no és potestat de l’Ajuntament. Serramià indicava que
es manté el suport a les entitats, s’augmenta la quantitat que es destina a subvencions en cultura i se segueixen fent inversions, tot garantint els serveis que es presten als ciutadans. Entre les partides que
s’incorporen com a novetat, cal assenyalar 10.000 euros que es planifiquen destinar per a una línea d’ajuts a estudiants de secundària i
universitaris del municipi. Les inversions amb recursos propis s’eleven
als 219.000 euros, la qual cosa representa un 11% d’increment. Pel
seu volum, la partida més important que es contempla en aquest àmbit és la de la renovació de l’enllumenat, amb 108.000 euros. També
s’aposta per la renovació de clavegueram, de places i de l’asfaltat
de carrers. L’aprovació inicial del primer pressupost del mandat municipal també comporta aprovar les inversions plurianuals que en els
propers 4 anys planifica l’Ajuntament. Dels projectes avaluats destaca la realització d’un nou consultori mèdic a Moja, un circuit de running a la Muntanyeta, la connexió de l’avinguda Arboçar fins a Sant
Pere Molanta amb un passeig de vianants, el cobriment de la pista
poliesportiva de Sant Pere Molanta, la renovació del local social de
Daltmar o invertir en les rehabilitacions de la Torre de Moja i del Sant
Sepulcre. Serramià recordava que el govern havia ofert als grups de
l’oposició que participessin en l’elaboració d’aquesta planificació plurianual. Per error intern de comunicació d’aquest grup de l’oposició,
CiU les ha lliurat passat el ple. En el cas d’ERC, Serramià subratllava
que s’havien recollit la majoria d’inversions proposades per aquesta
formació. Els dos grups de l’oposició van coincidir en assenyalar que
votaven en contra del pressupost perquè no havien tingut oportunitat de participar en la seva elaboració. Josep Sánchez, portaveu de
CiU, també lamentava que havien tingut molt poc temps per revisar la relació de partides. Fina Mascaró, portaveu del grup d’ERC,
expressava que el govern “no ens ha deixat participar” i lamentava
la manca d’informació. Des d’ERC es va precisar que, en l’apartat
d’inversions plurianuals, proposaven un Centre de Dia, previ estudi.
Però la proposta no s’ha recollit. El govern havia inclòs la previsió
genèrica d’arranjament de la Muntanyeta, quan des d’ERC s’insistia

en l’arranjament de la Masia. ERC aposta per un espai poliesportiu
polivalent, que el govern creu que ja es resoldria amb el cobriment
de la pista poliesportiva de Sant Pere Molanta i s’accepta la proposta
d’ERC de fer un carril de vianants de Moja a la Muntanyeta. Altres
acords de la sessió van ser l’aprovació de la plantilla de personal i
la Relació de Llocs de Treball. La principal novetat, en compliment
de la llei, és la d’incorporar un lloc de tresorera. CiU va votar en els
dos punts en contra i ERC hi va votar a favor. ERC va demanar tenir les característiques i funcions de cada lloc de treball i des del govern es va respondre que ara s’està iniciant un canvi d’organització
a l’Ajuntament, amb el suport del Consorci d’Administració Oberta,
que preveu incloure el detall de les tasques de cada treballador. Al
fil de l’augment salarial de l’1% previst pel 2016 per a tota la plantilla, ERC també va observar que caldria tenir en compte les franges
baixes de sous per aplicar possibles increments. En el debat, a partir
d’una manifestació de CiU, el secretari va aclarir que en ajuntaments
que superen els 3 milions de pressupost, com és el cas d’Olèrdola, es
necessita d’interventor. El ple també donava llum verda a una modificació de pressupost per valor de 32.850 euros, que inclou destinar
15.000 euros per ampliar nínxols al cementiri de Moja. CiU va votar
en contra perquè consideraven insuficient la partida de 300 euros per
a millorar el consultori de Sant Pere. ERC hi va votar a favor perquè es
millorava el cementiri i es preveuen millores en el mobiliari dels consultoris mèdics. El ple també va aprovar el pla estratègic de subvencions
municipals, fixat per un període de tres anys. En el debat es va aclarir
que era un requisit legal i que permetia evitar sancions. El regidor Xavier Serramià indicava que es tractava d’un inici de treball perquè en
les comissions amb l’oposició es tingui una base “sobre com donar
subvencions”. El grup de CiU valorava que suposava un menyspreu a
l’oposició demanar que es participés “però en canvi es fes la proposta
que es porta al ple sense comptar amb les aportacions de l’oposició”.
El grup d’ERC lamentava que s’havien trobat amb un document
fet i consideraven que la situació ja es va produir amb l’aprovació del
reglament de participació ciutadana. ERC va preguntar sobre la situació de les 26 entitats del municipi que tenen conveni amb l’Ajuntament
fins aquest any. Des del govern es va assenyalar que els convenis no
entrarien en contradicció amb el pla estratègic i que volien fer que
“la transició” al nou sistema no sigui traumàtica per entitats ni Ajuntament. El ple també va aprovar, en aquest cas per unanimitat, la modificació dels termes municipals d’Olivella i d’Olèrdola que es deriva del
nou POUM que es tramita a Olivella. La sessió va començar amb la
designació per sorteig dels veïns que formaran part de les meses en
les properes eleccions del 20 de desembre.

necessitats, es podia optar per introduir més bonificacions o bé per ajudar cada cas concret. En
aquest sentit va subratllar
que “mai ningú es queda
sense ajut social”. Com
a exemples assegurava
que ningú s’ha quedat
sense escola bressol si no
l’ha pogut pagar o bé que
a Olèrdola “ningú s’ha quedat sense aigua o sense llum”. Serramià
també assenyalava que “el que ve donat per llei no ho podem tocar”,
en referència a propostes de l’oposició que no són potestat municipal. Lucas Ramírez anunciava la voluntat del govern de tractar amb la
gent gran del municipi la possibilitat de millorar les ordenances amb
bonificacions i valorava que algunes de les propostes de l’oposició li
semblaven interessants. Per això els va animar a presentar-les en el
període d’al·legacions per estudiar quines es podrien assumir. El ple

també va aprovar una modificació de pressupost per valor de 738 euros per donar llum verda a dues subvencions a entitats del municipi.
El punt es va aprovar amb l’abstenció de CiU i el vot a favor d’ERC.
A petició d’aquest grup, el govern va indicar que donaria compte i
informaria de recents canvis en el pressupost, que han tingut un valor
major i han estat aprovats per Junta de Govern.
Per unanimitat es va aprovar el canvi de 2 dies autoritzats
d’obertura comercials pel 2016. Així es podrà obrir a Olèrdola els dies
31 d’agost i 12 d’octubre, enlloc del 10 de gener i 3 de juliol assignats.
També es demana poder obrir l’1 de novembre i el 4 de desembre.
També per unanimitat es va aprovar modificar la Comissió Municipal
de Delimitació d’Olèrdola, creada a partir de la delimitació del terme
municipal d’Olivella. Els representants seran el regidor d’urbanismes
Juanma Samblás, amb Pere Sadurní de substitut; i Maria Carme Villanueva, amb M.Antònia Pajuelo de substituta. També es va aprovar
la procedència del procediment d’alternació del terme municipal entre els municipis d’Olèrdola i Olivella, la qual cosa comporta aprovar els treballs tècnics fets per la comissió relatius a la delimitació de
parcel·les.
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GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
Benvolguts i benvolgudes,
Al Ple del 02-11 l’equip de govern va presentar unes ordenances fiscals continuistes. Les
propostes de caràcter social d’ERC van ser
rebutjades però no renunciem a les mateixes i
les hem presentades com a al·legacions. Demanem que la bonificació en l’IBI que s’aplica a pensionistes amb pocs recursos passi
del 25% al 90% i que es faci extensiva als
aturats amb més de 55 anys. També demanem que en cas de fills a càrrec d’aquests
contribuents es tingui en compte si estan a
l’atur i que el ventall de persones que poden
beneficiar-se d’aquesta bonificació s’ampliï.
Xavier Serramià va dir que “mai ningú es queda sense ajut social”, però des d’ERC pensem que els ajuts han d’estar reglamentats
per evitar clientelismes.
A banda demanem la gratuïtat per a tothom
que ho necessiti del servei de teleassistència,
ja que considerem que es tracta d’un servei
que s’ha de potenciar.
Pel que fa als Pressupostos les dues regidores d’ERC van votar en contra ja que no es
pot donar el vistiplau a un tema tan important
a cegues. L’equip de govern no ens va lliurar
el detall de les partides fins el dia anterior al
Ple la qual cosa fa impossible el seu estudi.
Respecte al Pla d’Inversions Plurianual, des
d’ERC hem proposat un carril bici/peatonal
des de Moja fins la Muntanyeta i un nou consultori a Moja, propostes que han estat recollides per l’equip de govern, fer un estudi de
rehabilitació de la Masia de la Muntanyeta, la
construcció d’un espai poliesportiu, l’equip
de govern diu que ja n’hi ha prou amb el cobriment de la pista de San Pere Molant però
nosaltres creiem que no cobreix totes les
necessitats que hi ha generades al municipi
i finalment un estudi de viabilitat d’un Centre
de Dia que ha estat rebutjat, la qual cosa ens
sap especialment greu ja que és un servei
cada dia més necessari.
Sobre la presencia del nostre Alcalde al Consell Comarcal hem de dir que Lucas Ramírez
ha votat en contra d’una moció de suport a
la resolució independentista del Parlament de
Catalunya, votant com en totes les ocasions
com el grup del PSC. Prèviament ja s’havia
abstingut en les votacions perquè el Consell
Comarcal ingressi els seus impostos a la Hisenda Catalana, a una moció de rebuig a la
presència de l’exèrcit al nostre municipi i un
altra de suport als imputats pel 9N. El PSC
ha perdut totes aquestes votacions. Com
sigui que el 62% dels olerdolencs van votar
independència el passat 27S ara mateix no
sabem a qui representa el nostre Alcalde al
Consell Comarcal.
A punt d’entrar en un any que ha de ser decisiu pel futur del nostre País i amb l’esperança
que quan llegiu aquestes línies ja s’hagi pogut formar govern a Catalunya, us desitgem
un molt Bon Nadal i un Feliç Any 2016.

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ
Benvolguts veïns.
Al final del 2015 poques coses políticament
importants queden pendents, s’han aprovat
els pressupostos i les ordenances, i sentim
molt no haver pogut modificar-les, ni convèncer a l’equip de govern del nostre punt de
vista. Les ordenances s’han aprovat sense
augment, però amb NOVES TAXES. S’han
aprovat continuant amb la mateixa manca de
sensibilitat social, sense definir qui té o pot
tenir, els ajuts socials, que queden en mans
de l’equip de govern, per poder ajudar de
forma “personalitzada”. Tenim famílies que
han de fer ús dels serveis socials, i pensem
què han de fer ús per dret i no per decisió de
l’equip de govern. En resum, amb una absoluta manca de transparència i de sensibilitat
social i mediambiental.
Hem demanat modificar les ordenances : Nº1:Treure els beneficis a l’església catòlica,
i a les empreses immobiliàries. - Nº1:Aplicar
la bonificació a qui no sobrepassi el salari mínim. - Nº3: No aplicació de taxes per a cotxes elèctrics o híbrids. - Nº31:No aplicació
de taxes per obres en vivendes,per afavorir
l’accessibilitat. - Nº31:No aplicació de taxes
per obres en vivendes,per majors de 65 anys.
- Nº36:No aplicació de taxes per el servei de
teleassistència.
Parlant de transparència...per fi hem pogut
penjar a la web la nostra declaració de patrimoni. No es va fer per un error de l’Ajuntament, i ells aprofiten el seu error per dir que
nosaltres declinem. Una altra mentida.
Nosaltres continuem fent propostes, fins
aquest mes hem fet 59, s’ha reparat la marquesina de St. Pere, s’ha pintat el consultori
de St. Pere , i s’han comprat cadires per el
consultori de Moja, entre altres millores. Continuarem demanant altres millores del municipi.
Continuen sense contestar a: - Club de futbol
de La Plana Rodona. - Projecte Plaça Anselm
Clavé. - La Junta de Compensació de Can
Trabal. - El consultori de Sant Pere Molanta
- El tobogan de l’escola Circell. - Terrenys del
camp de futbol de Sant Pere Molanta.
Hem presentat quatre mocions que no han
estat aprovades i alguna ni debatuda. Presentarem una altra moció per unir-nos al Pacte de Berà, per fer gratuïta l’AP7 fins a Barcelona. També demanarem explicacions del
per què al Judo Olèrdola(que té títols nacionals), no els hi deixa posar la CALEFACCIÓ,
ni utilitzar les dutxes al local nou de Moja.
Sembla que no miren tant com diuen per alguns esports.
Un punt molt important per saber com funciona un ajuntament es l’opinió dels seus
treballadors. Els treballadors estan preparant
actuacions per què l’Ajuntament no compleix els pactes. L’Ajuntament diu,i publica
unes coses, i la realitat és una altra, desitgem
que es pugui resoldre els més aviat possible
aquest conflicte. Un altre exemple son les
comissions de treball, encara no s’han constituït (ja fa sis mesos).
CIU Olèrdola , està integrat a la candidatura
de DEMOCRÀCIA I LLIBERTAT, i us animem a
anar a votar el proper dia 20 de desembre, és
important que tinguem un veu ferma i digna a
Madrid, capaç de fer possible el teu SI. Per
últim, desitjar-vos unes bones i felices Festes de Nadal. Olèrdola, a 9 de desembre de
2015
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GRUP MUNICIPAL
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM
Olerdolencs i olerdolenques,
Un altre mes ens dirigim a vosaltres per explicar-vos aquella acció de govern que anem
desenvolupant en base al nostre programa
electoral. Som conscients que les necessitats i els interessos de cada un de nosaltres
pot variar molt, però com a responsables del
mandat democràtic de les passades eleccions municipals, hem de vetllar en primer lloc
per aquelles necessitats socials més urgents,
per aquelles que són d’interès generals i
sempre tenint en compte els recursos disponibles, sense executar obres o serveis que
l’Ajuntament no pugui mantenir en el temps.
Congelació de taxes i impostos per l’any
2016
Un any més hem congelat les taxes i els impostos. Tot i això, algú pot veure incrementat
el seu rebut de l’IBI, això és degut a la revisió
que fa d’ofici el cadastre i per la qual no necessita cap autorització de l’Ajuntament.
Sensibles que encara som en temps de crisi i qui més qui menys n’ha patit els efectes,
creiem que una de les mesures que beneficia
tots els ciutadans per igual és el manteniment
dels impostos i les taxes. És evident que hi
ha persones més necessitades que altres,
per això, els recursos destinats a necessitats
socials tenen prioritat. Augmentem un 11%
les inversions i s’ha aprovat el Pla d’Inversions Plurianuals. L’equip de govern, sensible
a la importància d’aquest Pla, ha convidat a
la resta de grups municipals a participar amb
les seves propostes, la majoria de les quals
han estat incorporades.
Espai Socioeducatiu
Des de l’octubre Olèrdola té en funcionament els espais Socieducatius a les escoles
del municipi, pensants pels infants en risc
d’exclusió social, per poder-los oferir un lloc
de suport en horari no lectiu per personal especialitzat.
Punt d’Informació Local d’Habitatge (PILH)
Ja està en funcionament el PILH en conveni
amb el CCAP. L’habitatge és una de les necessitats més demandades per la societat,
sobretot pels més joves, per això es posa en
marxa aquest servei, el tercer de la comarca,
i poder donar tota la informació necessària
sobre els habitatges del municipi, tant als demandants com als ofertants.
Altres temes
Compromís de la Diputació per fer el camí
Moja-Vilafranca el 2017, èxit de les xerrades
de l’ordenança de civisme, suport a les empreses per crear llocs de treball, instal·lació
de dos desfibril·ladors, visites al St. Sepulcre,
millores camp de futbol de la Plana Roda, entre altres.
Desitjar-vos unes bones festes de Nadal i que
el proper any us sigui favorable.
alternativaperolerdola@gmail.com
http://alternativaperolerdola.blogspot.com.es/
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Missatge d’Any Nou de l’Alcalde

“Seguirem treballant per ser més propers i donar més i millors serveis”
Benvolgudes veïnes i veïns d’Olèrdola,

més i millors serveis, buscar la igualtat a tots els nuclis, fent una
aposta ferma en la projecció del municipi, donant suport a les
entitats, i tot plegat, sense ofegar les butxaques de les nostres
veïnes i veïns.

Des d’un raconet emblemàtic del municipi, em decideixo a escriure aquestes paraules,
que donen pas al Nadal i a l’inici d’un nou any.
Un any nou que començarà amb noves il·lusions, nous objectius de futur, però també amb
la feina ja feta a les esquenes.

Al mes de setembre, vam viure unes eleccions al Parlament
que segurament marcaran la política dels pròxims anys. Nosaltres mirarem de posar el nostre granet de sorra, col·laborant
amb el govern que es pugui instaurar, però sempre posant per
endavant els interessos que ens manifestin els veïns, doncs per
ells, som on som i a ells ens devem.

Estic en un lloc tranquil i conegut, l’estar en
calma serena, m’ajuda a fer resum dels objectius aconseguits al
llarg de l’any, recordar i reforçar els propers.

Ara a pocs dies d’unes eleccions al Govern central que
apunten a canvis, i a les portes de Nadal, tinc el plaer, com
a representant del govern municipal i veí d’Olèrdola, d’escriure
aquestes línies a l’últim butlletí de l’any. Vull fer-vos arribar unes
paraules sinceres i cordials, adreçades a tots i totes els veïns/es
del municipi, per desitjar-vos que tingueu unes molt bones festes nadalenques, una bona sortida i millor entrada d´any amb els
vostres éssers estimats. Us desitjo de tot cor, molta salut, molta
força i il·lusió per començar el proper i esperat 2016.

L’any 2015 començava amb la benvinguda del ja exalcalde
Josep Tort que deixaria l´alcaldia després de 12 anys de dedicació a l´Ajuntament, tancant així una etapa i marxant amb els
principals objectius complerts.
Al mes de maig, i com a resultat de les noves eleccions municipals, Alternativa per Olèrdola va tornar a guanyar les eleccions, encara amb més vots a favor i guanyant a 3 de les 4 taules
electorals. Aquest fet ens va reforçar i vam sentir com seguíem
gaudint del caliu i la confiança de la majoria dels nostres veïns,
els que sempre han estat i seran el motiu del treball i els esforços fets. Treballem per tots i cada un de vosaltres, doncs, sou
els que ens vau ajudar donant idees, fixant noves fites, nous
objectius i noves responsabilitats. Engegàvem una nova legislatura, en la que seguirem treballant per ser més propers, donar

Cordialment,

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

Olèrdola ha participat en
la campanya “Compra a prop i
descobreix el teu entorn”

La Diputació farà el carril bici i de
vianants que unirà Moja
amb Vilafranca

Amb l’acte de sorteig dels premis celebrat a l’ajuntament de
Santa Margarida i els
Monjos, divendres 27
de novembre finalitzava amb molt bones
sensacions la campanya “Compra a prop
i descobreix el teu entorn”. Aquesta campanya de promoció
del comerç local s’ha
fet del 18 d’octubre al
22 de novembre, sota
l’impuls dels
ajuntaments de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i
Olèrdola, amb el propòsit d’enfortir el comerç local i difondre els
elements turístics del territori. Les primeres valoracions són del tot
satisfactòries per la incidència assolida i la bona resposta obtinguda tant dels establiments dels tres municipis com dels clients.
Dels 146 establiments i serveis adherits a la campanya, 31 estan
situats a Olèrdola. Al municipi s’han distribuït 7.000 de les 50.000
butlletes editades perquè els clients poguessin participar en la
campanya. El sorteig va determinar que 19 dels clients que van dipositar la seva butlleta de participació en establiments d’Olèrdola
guanyessin algun dels 50 premis, des de visites a equipaments
culturals, àpats a restaurants o lots de begudes. Per afavorir el
coneixement dels municipis veïns participants en la campanya,
els clients d’Olèrdola beneficiats per la campanya obtenien regals
de Santa Margarida i els Monjos o de Castellet i la Gornal.

Fins ara era un projecte llargament perseguit i en mesos
podria ser una realitat. El camí per a vianants i bicicletes que
unirà Moja i Vilafranca el farà la Diputació de Barcelona entre 2016 i 2017. Així ho ha confirmat Jordi Fàbregas, diputat
d’Infraestructures viàries i Mobilitat de la Diputació de Barcelona, en una reunió que ha mantingut al Consell Comarcal de
l’Alt Penedès amb representants tècnics i polítics dels ajuntaments d’Olèrdola i de Vilafranca, entre els quals hi havia
l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez.
La inversió necessària s’estima que podria arribar als
450.000 euros, quantitat que assumiria íntegrament la Diputació. Segons l’avantprojecte, el camí per a vianants i bicicletes
seguirà el traçat de la carretera BV 2119 i tindrà una longitud
de 1.400 metres, amb una amplada de 2 metres i 10 centímetres en gairebé tot el seu recorregut.
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Balanç global positiu de la FM de Sant Miquel
La Festa Major de Sant Miquel, celebrada del 9 al12
d’octubre, ha comptat amb una participació global satisfactòria, però en algun dels actes realitzats s’ha fet notar la manca de públic. Així ho expressava la presidenta de la Societat
La Lleialtat de Sant Miquel, Roser Mascaró, que indicava que
el algun dels actes els veïns “simplement no hi havien anat”,
com havia estat el cas del concert vermut.
Un dels aspectes més ben valorats del divendres va ser el
lluït castell de focs d’artifici. El local Rossend Montané es va
omplir per a seguir el pregó que oferien Jordi Pardo i Oscar
Callejas. La Banda del Drac va satisfer en el Ball de Festa Major i diumenge un dels moments especials va ser la cercavila,
amb la presència per segon any consecutiu de la imatge de
Sant Miquel.

Rodona celebració del
10è aniversari del Casal d’Avis
de Sant Pere Molanta

Festa Major del parc
amb 700 persones

El Casal d’Avis de Sant Pere Molanta celebrava dissabte
14 de novembre el seu 10è aniversari amb un dinar de germanor i diverses activitats lúdiques que van contribuir a fer que
la commemoració fos rodona. Entre els continguts destacats
de l’acte es va viure un reconeixent a les 6 persones que van
formar part de la primera
En el dinar de germanor hi van participar un centenar de
persones, incloent l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, i la regidora de gent gran, Arantxa Torres. El programa d’actes va
incloure l’actuació de la coral del Casal d’Avis, una exhibició
del grup Gatzara Country i ball. També es va procedir al sorteig de quatre peces elaborades pel taller de manualitats del
Casal d’Avis.Durant el dinar es van poder recaptar 430 euros
per a la Marató de TV3.

Descobrir les propietats de les plantes medicinals, elaborar figures d’àguila cuabarrada o jugar amb enginys construïts
amb material reciclat. Activitats com aquestes les van poder
fer les 700 persones que diumenge 1 de novembre es reunien
al Conjunt Monumental d’Olèrdola per participar en la Festa
Major del parc.
Activitats com la I trobada d’Instagramers als Parcs, la visita guiada i el concert final amb el grup “Introbaveritas”, amb
ball dinamitzat inclòs, van ser molt concorregudes.

Canal 20-Ràdio Olèrdola amplia el seu compromís de servei al municipi
Els continguts de proximitat han tingut un
renovat impuls aquesta temporada a la graella de programació de Canal 20-Ràdio Olèrdola, l’emissora municipal de ràdio. Un dels
programes que s’han incorporat a l’oferta de
l’emissora és “El balcó de les entitats”, un espai
dedicat en exclusiva al plural teixit associatiu del municipi. Armand Beneyto és el presentador i director.
Cada programa es dedica a una de les entitats d’Olèrdola,
presentant com es van fundar, les activitats que fan i els propòsits que persegueixen. L’espai s’emet els dilluns, després
de l’informatiu “Penedès Actualitat”, en tres edicions: a les
13:30 h, a les 20:30 i per la matinada, a les 00:30h.
El programa s’afegeix a l’oferta informativa local que es produeix des de Canal 20-Ràdio Olèrdola. A més de l’informatiu

“Penedès Actualitat”, continua en antena el veterà programa
“Olèrdola Actualitat”, de dimarts a divendres, en els mateixos
horaris d’emissió que “El balcó de les entitats” de dilluns. El
programa d’esports “Canal Esportiu”, dedica mitja hora diària,
de dilluns a divendres, al seguiment de les competicions i proves esportives de proximitat, prioritzant Olèrdola. Aquest programa d’actualitat esportiva s’emet a les 14:00, a les 21:00 i
a les 01:00h.
Entre setmana els serveis informatius ofereixen butlletins
informatius als dos quarts i durant dissabte i diumenge s’emet
l’informatiu resum de cap de setmana, a les 15:00h.
Canal 20-Ràdio Olèrdola és una emissora associada a
la Xarxa de Comunicació Local. El suport d’aquest grup
d’emissores permet coproduir part dels continguts de proximitat que es poden seguir des del 107.0 de la FM.
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Èxit de participació en les visites
guiades al Sant Sepulcre

Any Rossend Montané a l’escola de
Sant Pere Molanta
Divendres 9 d’octubre un emotiu acte donava el tret de
sortida a l’Any Rossend Montané, el projecte que l’escola de
Sant Pere Molanta treballarà durant aquest curs per a conèixer la figura de qui dóna nom a l’escola. L’acte d’obertura del
projecte, celebrat al gimnàs de l’escola, es convertia en un
homenatge a qui va ser alcalde d’Olèrdola, mort fa 24 anys
com a conseqüència de les ferides patides quan participava
en l’extinció d’un incendi.
Una
destacable
representació
del
Departament
d’Ensenyament assistia a aquest tret de sortida del projecte,
incloent la visita del Secretari de Polítiques Educatives de la
Generalitat, Joan Mateo; la directora general d’Educació Infantil i Primària, Carme Ortoll; i la directora dels Serveis Territorial
del Departament, Montserrat Llobet. Les autoritats municipals
estaven encapçalades per l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramíez
i entre els assistents s’hi trobaven familiars de Rossend Montané i els ex alcaldes Josep Mir i Josep Tort.
Els actes vinculats a l’any Rossend Montané continuaven dimarts 10 de novembre amb la visita que tots els alumnes de l’escola feien a diferents punts del municipi, incloent
l’ajuntament i la casa de Rossend Montané.

Les visites guiades al Sant Sepulcre, realitzades diumenge
11 d’octubre al matí, han estat tot un èxit de convocatòria. Per
atendre les sol·licituds d’inscripcions, es van ampliar les sessions previstes i es van oferir fins a quatre visites guiades. Entre els visitants, eren majoria els veïns del municipi que tenien
interès en conèixer per dins aquesta singular església propera
al poble de Sant Miquel que està tancada habitualment al públic. El regidor de patrimoni de l’Ajuntament d’Olèrdola, Pere
Sadurní, posava l’accent en aquest èxit de públic i anunciava
el compromís de l’Ajuntament de procurar que l’església pugi
obrir-se com a mínim una vegada l’any.L’alcalde d’Olèrdola,
Lucas Ramírez, indicava que s’estan mantenint contactes amb
el propietari per a fer passes que puguin conduir a l’obertura
de l’església. Per això, assenyala que caldrà la implicació de
les institucions, especialment la Generalitat, per a recuperar
l’edifici o restaurar les pintures.

Presentació del Base Olèrdola
Qui desitgi adquirir els productes de marxandatge del
Base Olèrdola, incloent fotografies de cadascun dels equips
o la imatge conjunta dels jugadors de totes les categories, ho
pot fer posant-se en contacte amb el club. Ja sigui a través del
telèfon 686 53 28 58 o bé dirigint-se a les instal·lacions municipals dels camps d’Els Pins de Moja, per les tardes.

Les imatges van ser captades en l’animat acte oficial de
presentació del Base Olèrdola d’aquesta temporada, celebrat
dissabte 21 de novembre. Hi van participar la pràctica totalitat
dels 280 jugadors i jugadores que formen el club, en un acte
que va incloure botifarrada per esmorzar i que reunia a prop
de 600 persones.
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Gairebé 230 inscrits en
la cursa 10K i 5 k de Moja

Vallmoranta amb 500 participants
La cinquena edició de la cursa d’orientació solidària de
Sant Pere Molanta, la Vallmoranta, ha estat tot un esclatant
èxit organitzatiu i de participació. L’elevat ritme d’inscripcions
feia preveure que dissabte 21 de novembre es reunirien fins a
400 participants , però les previsions es van veure superades
i van acabar sent gairebé 500 les persones que es van sentir
atretes per aquesta prova que ja s’ha fet un lloc destacat dins
del calendari de curses d’orientació del país. Era tot un repte
organitzatiu atendre aquest substancial augment de participants, però tot es va resoldre amb una excel·lent solvència,
sense perdre la qualitat en els detalls que ja s’ha convertit en
segell que identifica a la Vallmoranta.

Prop de 230 atletes van
inscriure’s en la 4a edició de la
cursa 10K i 5 K de Moja que
diumenge 29 de novembre se
celebrava sota l’organització
de l’entitat Esportiu Zona Moja.
La coincidència amb una altra
prova que es feia a Vilafranca
va condicionar la participació
de més atletes.
Raul Matas, del Runners
Puigdàlber, guanyava la cursa
10k amb un temps de 35 minuts i 4 segons. El segon classificat va ser Francesc Paton, del Fondistes Penedès, amb
una marca de 35 minuts i 55 segons. Carlos Gonfaus, del Jaf
Berga, es feia amb el tercer lloc amb un temps de 36:31. En
l’apartat femení va guanyar Yolanda Ruiz, de l’Esportiu Penedès, amb un temps de 42:31. Segona va ser Carme Auñon i
tercera arribava Mònica Monfort.
La cursa 5 k va ser guanyada per Oriol Vilaplana, del Miostaf, amb un temps de 17 minuts i 8 segons. Segon va ser David Gonzalo, a quatre segons, i tercer es va classificar Cesar
Suñe, aturant el cronòmetre als 17minuts i 40 segons. Les tres
primeres classificades de l’apartat femení van ser en la prova
de 5K: Berta Estragués, de Manresa; Rebeca Rosales, del
Terraesport; i Mònica Alcaraz, del Berga.

El caliu popular i els atractius d’una prova molt ben organitzada, que posa a prova tant a públic familiar com al corredor
expert, serien dues de les claus d’aquest indiscutible èxit.
El recompte definitiu encara està pendent
de tancar-se, però ja es pot anunciar que molt
probablement es podran destinar a La Marató de
Tv3 més de 4.000 euros privinents d’aquesta rodona cursa d’orientació solidària.
A les 18:15 es preveu l’arribada
a Can Trabal i repartiment dels
regals.

Actes de Nadal i Reis a Olèrdola
27 de desembre
A les 18:00 h, al Local Rossend
Montané de Sant Miquel, entrega
de cartes al PATGE, seguidament
Xocolatada.
29 de desembre
A les 18.30h, a la Capella Sant Esteve de Moja, el patge reial rebrà
les cartes dels infants. En cas de
pluja, ho farà al Centre Cívic la Xarxa. Els reis, el dia 5 de gener a les
19h des de la plaça de l’església
fins al Local Nou de Moja.
5 de gener
A les 19:00h, Cavalcada de
Reis a Moja, des de la plaça de
l’Església fins al Local Nou
L’Associació Cavalcada de Reis
d’Olèrdola organitza la Cavalcada
de Reis del 5 de gener a Can Trabal, Sant Miquel i Sant Pere Molanta.

A les 19.30h: Arribada a Sant Miquel i repartiment dels regals.
A les 20.45h: Arribada a Sant
Pere i repartiment dels regals
a la Sala. Després, visita a Can
Torres per repartir-hi els regals.
SS.MM els Reis portaran un
màxim de 2 regals per persona.
L’Associació Cavalcada de Reis
d’Olèrdola vol agrair l’esforç
de totes les persones que desinteressadament fan possible
aquest acte, així com el suport i
la col·laboració de l’Ajuntament
d’Olèrdola.

TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:
www.olerdola.cat

Facebook.com/pages/Comunicació-Olèrdola

8

twitter.com@AjOlerdola

