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L’Ajuntament d’Olèrdola aprova el reglament de prestacions de caràcter social
En sessió celebrada dimarts 

29 de març, el ple de l’Ajuntament 
d’Olèrdola aprovava el reglament mu-
nicipal de prestacions econòmiques 
de caràcter social, amb els vots favo-
rables d’ApO, el vot en contra de CiU 
i l’abstenció d’ERC. El reglament té 
l’objecte de regular les prestacions, 
tant econòmiques com materials, 
que  destina l’Ajuntament d’Olèrdola 
a l’atenció de les necessitats socials, així com el seu procedi-
ment de concessió. La regidora de benestar social, Eva Ruiz, 
indicava que el reglament adaptava al municipi un document 
marc fet per la Diputació. La regidora assenyalava que el re-
glament era una eina per facilitar la feina a les professionals 
de serveis socials i afavoria la transparència, destacant que 
qualsevol modificació del reglament caldrà aprovar-la pel ple. 

CiU va presentar propostes específiques per incloure al 
reglament referències concretes a  les ajudes a la teleassis-
tència, per accessibilitat dins de l’habitatge, acotar les ajudes 
per transport sanitari  o bé contemplar ajudes a persones que 
hagin obtingut plaça en una residència pública però mentre 
esperen l’ ingrés han d’estar en una  de privada. El govern as-
senyalava que algunes d’aquestes ajudes ja s’estan donant i 
que en el reglament ja hi havia expressions que contemplaven 
aquests supòsits, a la vegada que es  recordava que els ajuts 
sempre es concedeixen d’acord amb la  valoració prèvia de 
serveis socials. 

Josep Sánchez, portaveu de CiU, explicava que el seu 
grup votava en contra perquè el reglament no havia estat 

consensuat. ERC es va abstenir tam-
bé lamentant no haver participat en 
l’elaboració del reglament però preci-
saven que no votaven en contra per 
no posar pals a les rodes a un acord 
de caràcter social.

El ple també va acordar no ad-
metre a tràmit un recurs extraordinari 
de revisió presentat per veïns  contra 
l’imposició de contribucions especials 

per les obres d’urbanització del carrer Major de Sant Miquel. 
CiU votava en contra d’aquesta inadmissió del recurs ex-

posant que no tenien les dades suficients per decidir. Des del 
grup d’ERC Fina Mascaró, la seva portaveu,explicava que ad-
metre el recurs era una oportunitat per revisar la qüestió i evitar 
la judicialització del conflicte. Mascaró va donar a conèixer que 
el tema havia arribat al Síndic de Greuges. Segons ERC , la 
Sindicatura hauria indicat que l’Ajuntament no aportava suport 
documental per justificar algunes despeses. ERC també as-
senyalava que hi ha jurisprudència on s’exclou que s’apliquin 
contribucions especials a obres de conservació i reparació. 

El regidor d’urbanisme, Juanma Samblás, indicava que no 
es complien cap dels supòsits per presentar un recurs extraor-
dinari i es va fer notar que despeses com l’elaboració de pro-
jectes o la realització d’algunes obres havien estat assumides 
directament per personal de l’Ajuntament.

El ple també va aprovar la massa salarial del personal labo-
ral, un requisit legal que incorpora l’increment de l’1% del sou 
que contempla l’Estat. ERC va indicar que existien sous molt 
baixos i els hagués agradat que l’increment fos lineal.

Ajuts per llogar habitatge 
A través del Punt d’Informació Local d’Habitatge d’Olèrdola, 

situat a la planta baixa de l’Ajuntament, es poden sol.licitar ajuts 
per al pagament del lloguer.

Fins el 15 de juny es poden presentar les sol·licituds, que po-
den representar fins el 40% de l’import del lloguer anual, amb un 
màxim de 2.400 euros anuals. Entre els requisits, caldrà tenir uns 
ingressos de la unitat de convivència suficients per a poder pagar 

el lloguer i no pagar un lloguer mensual superior a 600 euros. Una 
altra línia d’ajuts, oberta fins el 31 d’octubre, s’adreça als titulars 
d’un contracte de lloguer obtingut a partir del 1/11/2015 a través 
d’una Borsa de Mediació o habitatges gestionats per entitats sen-
se ànim de lucre i ser persona que ha estat beneficiària de la pres-
tació adreçada a persones que han perdut l’habitatge a conse-
qüència d’un procés de desnonament o d’execució hipotecària.

S’amplia el cementiri de Moja 
Durant el mes de gener es completaven els 

treballs d’ampliació del cementiri de Moja amb 
la construcció de 24 nínxols nous i 10 columba-
ris. Les obres s’afrontaven davant la necessitat 
d’atendre el servei perquè existien al cementiri 
nínxols buits però eren de famílies que els tenien 
en propietat.

Les obres han suposat una inversió de 15.000 
euros, una xifra molt ajustada tenint en compte el volum de la intervenció gràcies 
a que bona part dels treballs els ha realitzat la mateixa brigada de l’Ajuntament 
d’Olèrdola.  Una empresa externa s’ha encarregat de fer els nínxols prefabricats i els 
columbaris, mentre que la brigada de l’Ajuntament  ha assumit l’obra civil de fer els 
fonaments, les lloses, les teulades i els acabats.

El cementiri és del Bisbat però l’ús va ser cedit a l’Ajuntament.Aquesta circum-
stància hauria facilitat que s’hagi actuat de forma àgil en detectar-se la necessitat 
d’ampliar el cementiri amb més nínxols. Després d’aquestes obres, el de Moja passa 
a ser l’únic dels tres cementiris d’Olèrdola que disposa de columbaris, uns espais 
que compleixen la funció d’acollir les urnes amb les restes incinerades dels difunts.
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Mocions de diferent signe i dens apartat de precs i preguntes al ple municipal

de productivitat de 2015. Serramià també va detallar que no 
s’havia pogut portar al ple el tancament del pressupost  de 
l’exercici anterior perquè s’estava pendent del vist-i-plau de 
la Diputació. 

D’altra banda, el regidor d’ensenyament i patrimoni, Pere 
Sadurní, va donar a conèixer que l’autor del còmic d’Olèrdola, 
Oriol Garcia Quera, estaria  a les escoles del municipi el dia 20 
d’abril. També informava de la visita al Sant Sepulcre, progra-
mada el 24 d’abril, així com de la passejada que s’organitza 
pel Fondo de la Seguera el 21 de maig. 

Juanma Samblás, regidor d’urbanisme, va informar que es 
reuniria amb l’oposició per exposar les inversions que prioritza 
l’Ajuntament i Arantxa Torres, regidora de gent gran i cultura, 
va detallar que es farà una Festa de la Gent Gran del municipi 
a Sant Miquel el 7 de maig. També va confirmar que la Troba-
da d’Olèrdola es faria del 13 al15 de maig  i que el 19 de juny 
es comptaria amb Màrius Serra en una activitat al Castell. La 
regidora també anunciava que durant el juliol començarà al 
municipi una campanya de foment del català als comerços.

El dens apartat de precs i preguntes va incloure la lectu-
ra per part de l’alcalde  de respostes que el govern  munici-
pal feia als grups de l’oposició a preguntes fetes en anteriors 
plens. El govern es va comprometre a respondre el màxim 
de preguntes amb la màxima brevetat possible, en funció del 
caràcter de les qüestions. En un termini d’entre 15 i 20 dies 
des de la celebració del ple, el govern comunicaria a l’oposició 
el màxim de respostes i informaria d’una data de resposta en 
les qüestions que no s’haguessin respost.

En les respostes comunicades en aquest ple, el govern va 
defensar que l’empresa concessionària de les escoles bres-
sol està al corrent de les seves obligacions. També s’indicava 
que, davant la diferència de valoració existent entre el Bisbat 
i l’Ajuntament, s’havia encarregat a un pèrit professional la 
taxació dels terrenys del camp de futbol de Sant Pere Mo-
lanta. En altres respostes, el govern explicava que les obres 
d’urbanització de La Plana de Moja “no tenien res a veure” 
amb les del reasfaltat del carrer Rafael de Casanovas o del 
clavegueram del carrer Llarg, malgrat les hagués fet la ma-
teixa empresa. També es detallava que l’Ajuntament en breu 
sotmetria a concurs públic el nou contracte de gestió de les 
escoles bressol, després de tractar el plec de condicions amb 
la Diputació. L’apartat de precs i preguntes també va permetre 
conèixer que no es farà el canvi de direccions plantejat inicial-
ment al carrer Wilson de Sant Pere Molanta  i que el govern 
acollia amb receptivitat la proposta d’ERC de fer una festa 
anual de l’esport del municipi.

El ple de dimarts 29 de març aprovava per unanimitat una 
moció  presentada per ApO  recolzant el manifest en defensa 
de l’escola pública. En el manifest es demana el manteniment 
de totes les línies a la preinscripció i que la Generalitat calen-
daritzi les millores i la construcció d’equipaments amb l’acord 
dels ajuntaments. La moció va incorporar una esmena d’ERC 
indicant que un dels factors, entre d’altres,  que explicarien 
les mancances en ensenyament és el dèficit fiscal que pateix 
Catalunya.

El ple també va aprovar per unanimitat la moció que pre-
sentava CiU en suport al pacte de Barà, que reclama la gra-
tuïtat de l’Autopista AP7. 

A proposta d’ERC es va aprovar per unanimitat un moció 
de rebuig al Pla Hidrològic de l’Ebre. També s’acordava una 
moció que demana l’indult  de l’exalcalde de Santa Fe, Mar-
cel Surià. En aquest cas es va aprovar amb el vot favorable 
d’ERC, que  presentava el text, també del de  CiU i de qua-
tre dels 6 regidors d’ApO. Es van abstenir Juanma Samblás 
i Eva Ruiz. També es va aprovar una moció d’ERC de rebuig 
a la monarquia espanyola , que inclou que l’Ajuntament no 
participarà en actes que representin legitimar la monarquia. 
En la moció també es preveu modificar el nomenclàtor de ca-
rrers municipals” per eradicar tota presència de referències 
a la monarquia espanyola”. CiU i ERC van votar a favor de la 
moció,així com tres regidors d’ApO(Arantxa Torres,Xavier Se-
rramià i Pere Sadurní). Dos dels regidors de l’equip de govern 
van votar en contra (Eva Ruiz i Juanma Samblás), mentre que 
l’alcalde, Lucas Ramírez, es va abstenir. 

El ple també va aprovar , en aquest cas per unanimitat, les 
mocions d’ERC de rebuig a la gestió estatal dels fons proce-
dents del 0’7% de l’IRPF i de rebuig a l’acord entre la Unió 
Europea i Turquia per fer front a la crisi dels refugiats.

En l’apartat d’informacions de les diferents regidories, Xa-
vier Serramià va exposar el propòsit del govern de fer que la 
fibra òptica arribi a les urbanitzacions abans de que finalitzi el 
mandat, després de que ja es pugui contractar als polígons 
del Clot de Moja i Sant Pere Molanta i als pobles de Moja, Sant 
Pere Molanta i Sant Miquel. Serramià també va exposar que 
s’iniciarà un programa de canvi de senyalitzacions instal·lant 
panells informatius a les àrees escolars i a les entrades del 
municipi, per seguir amb la substitució de senyals. En l’àmbit 
de recursos humans explicava que s’havien acordat els regla-
ments de formació, complement de productivitat i fons social 
amb els treballadors de l’Ajuntament, però que s’havia tras-
lladat a la mediació del CEMICAL el desacord sobre el retorn 
de la paga extra de Nadal del 2012 i el pagament de la paga 
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Benvolguts veïns i veïnes,
Aviat farà un any de les últimes eleccions mu-
nicipals on ApO va revalidar la confiança de les 
olerdolenques i olerdolencs. Som conscients 
d’aquesta responsabilitat i per això continuem 
treballant per aconseguir fer un municipi cada 
vegada més amable, per viure-hi en tots els sen-
tits: econòmic, social, cultural, esportiu, educa-
tiu... i és evident que això no és possible sense 
que tots els veïns i veïnes hi estiguem implicats. 
Una mostra d’aquesta implicació és el bon pa-
per que fan els nostres esportistes aconseguint 
podis i èxits en moltes disciplines. A tots ells i 
elles els volem felicitar i encoratjar a continuar 
endavant i per a ells es crearà la Nit de l’Esport 
d’Olèrdola. La gent gran son també un col·lectiu 
molt dinàmic que el proper dia set de maig cele-
braran la seva trobada anual.
A Olèrdola hi ha gent que ho està passant mala-
ment i necessiten el nostre suport, per això des 
de l’Ajuntament s’han posat en marxa les targe-
tes moneder, destinades a persones que no po-
den cobrir les seves necessitats bàsiques com 
per exemple anar al supermercat i hem aprovat 
el reglament de prestacions socials per donar 
més transparència a tots els ajuts socials amb 
l’únic vot a favor d’ApO! 
Des de l’equip de govern volem fer partícips els 
veïns i veïnes en les decisions que es prenen al 
municipi. Aquests últims mesos hem obert dos 
processos de participació ciutadana: per remo-
delar la Pl. Anselm Clavé  i per proposar noms 
pel Premi Rossend Montané. En breu, estrena-
rem la participació ciutadana via web per fer-la 
més àgil i fàcil per a tothom.
Des de les biblioteques obertes enguany s’ha 
creat el Ier concurs literari per nens i adults, i 
l’autor del còmic Terra de frontera Olèrdola 1058 
ha visitat les escoles per intercanviar amb els 
nens la seva experiència.
Les escoles bressol són una de la grans preocu-
pacions del govern municipal, ja que les consi-
derem un servei imprescindible per poder conti-
nuar fent poble, però la manca de nens ha posat 
les bressol en una situació difícil. Atenent la ne-
cessitat de mantenir-les i la dificultat per fer-ho, 
hem demanat a la Diputació la seva col·labora-
ció en dos aspectes essencials: l’econòmic i el 
tècnic, hem convidat als partits de l’oposició a 
totes les reunions, ja que el futur de les bressol 
es una qüestió de corresponsabilitat per part de 
tots.
Només ens queda desitjar-vos una bona Troba-
da d’Olèrdola.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Benvolguts veïns i veïnes,
Començarem amb una bona noticia!!! A petició 
de molts de vosaltres tornem a reeditar el PAR-
LEM-NE del grup dels convergents a Olèrdo-
la!!! Contínuament molts de vosaltres ens dieu: 
“féu coses i la gent no ho sap”! I és veritat, així 
doncs, a més a més d`utilitzar el facebook (CIU 
OLERDOLA), començarem a repartir per les vos-
tres cases la nostra publicació. Tots hem d`es-
tar ben informats per a poder tindre OPINIONS 
PROPIES!!! i saber el què es fa, el què no es 
fa, i el què s`hauria de fer!!!
Com ja tots sabeu, el nostre grup CIU OLER-
DOLA, continuem i continuarem presentant INS-
TÀNCIES a l’Ajuntament amb tot allò que creiem 
que s’ha d’arreglar, o que cal millorar, sovint per 
una falta de manteniment.
Però bé, malauradament no tot són bones no-
tícies, i hi ha molts temes que ens preocupen i 
que us traslladem:
-A l´últim ple ordinari, l’equip de govern APO, 
es va comprometre en donar resposta a “algu-
nes de les preguntes de l’oposició en un ter-
mini màxim de 20 dies”. Algú té aquestes res-
postes???? Perquè nosaltres NO. APO un cop 
més INCOMPLEIX el què es compromet a 
fer. I l’equip de govern format per tots membres 
d’APO es creuen amb potestat de donar lliçons 
de transparència a l’oposició, quan són pregun-
tes importants per a molts de vosaltres i algunes 
de fa mesos i mesos? Indignant.
-A l`últim ple ordinari, l’equip de govern APO va 
presentar un reglament municipal de l’Ajunta-
ment d’Olèrdola de prestacions econòmiques 
de caràcter social. Informem a l`equip de govern 
APO que l’oposició no estem per a “criticar” sinó 
per a participar, per a col.laborar i millorar tot allò 
que creiem possible en el nostre municipi, i així 
ho fem i ho farem. Evidentment, el nostre grup 
CIU Olèrdola hem presentat AL.LEGACIONS ja 
que creiem que són coses importants per a tots 
els nostres veïns i veïnes com són: DRET DELS 
USUARIS dels serveis socials, ajuts al TELE-
ASSISTÈNCIA (per a fer-ho gratuït), ajuts indivi-
duals al TRANSPORT ESCOLAR, ajuts quan hi 
han DESNONAMENTS, ajuts per ORTOPÈDIA 
(ex. cadires de rodes, taca-taques…), ajuts per 
l’ACCESSIBILITAT DELS DOMICILIS DE LA 
GENT GRAN (ex. canviar la banyera pel plat de 
dutxa), en especial aquelles persones que patei-
xen alzheimers o grans demències… ajuts per 
a l’ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITEC-
TÒNIQUES… Tot això i més, per a nosaltres és 
important.
- També vam assistir a una reunió amb veïns de 
la Plaça Anselm Clavé i C/ Major de Sant Miquel 
d`Olèrdola i l`Ajuntament, on desitgem que es fa-
cin realitat les paraules del nostre alcalde, quan 
va dir: “que no tiraria endavant cap projecte 
amb el què els veïns no estiguessin d`acord”.
- També, volem compartir amb tots vosaltres la 
preocupació dels pares i mares de les llars d’in-
fants el Pàmpol i Gotims, que a data d`avui, en-
cara no saben el que pagaran el curs vinent de 
quotes, ni els serveis que es prestaran com aula 
de nadons, menjador, servei d`acollida… CIU 
OLÈRDOLA continuem dient NO A L`EXTER-
NALITZACIÓ de les llars d’infants, i NO a les 
“previstes” pujades de quotes!!!
Bé, per últim dir-vos que restem a la vostra dis-
posició pel que ens necessiteu, i desitjar-vos i 
animar-vos a que participeu a la propera TRO-
BADA D`OLÈRDOLA 2016!

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Olerdolencs i olerdolenques,
L’espai del que disposem a l’Olèrdola Informació 
ens limita explicar-vos la nostra actuació i posi-
cionament en el Ple i en altres temes que estem  
treballant. Us emplacem a seguir-los en  el proper 
butlletí “L’Esquerra d’Olèrdola”  del  mes de maig. 

Escoles bressol
Aquest curs venç el contracte amb l’empresa que 
actualment porta el servei de les escoles bressol 
del municipi. Per aquest motiu s’ha constituït re-
centment la comissió per estudiar el plec de con-
dicions del concurs de licitació del servei.
Des d’ERC som partidaris de recuperar tan aviat 
com sigui possible la gestió municipal i diem tan 
aviat com sigui possible ja que ens hem trobat que 
les lleis del govern del PP limiten la contractació 
de nou personal per les administracions locals. Si 
fa uns anys no s’hagués externalitzat el servei per 
ApO ara no tindrien aquest problema. Ara resul-
ta que a l’hora de recuperar el servei topem amb 
les lleis del PP. Esperem que aquestes limitacions 
durin ben poc, però de moment sembla que no hi 
haurà un altre remei que tornar a licitar el servei.
ERC és present en aquest grup de treball amb 
tres objectius; 
- El primer és vetllar per que la nova licitació es 
faci pel mínim de temps possible per poder recu-
perar el servei tan aviat com es pugui. 
- El segon és oposar-nos a qualsevol increment 
de tarifes. Ja se’ns ha dit que el servei és defici-
tari, per la qual cosa ens temem que aquesta és 
la intenció de l’equip de govern. El més curiós és 
que a hores d’ara no hi ha cap informe econòmic 
que avali cap pujada de tarifes. Però fins i tot en el 
cas que això sigui cert pensem que l’Ajuntament 
té recursos per assumir qualsevol sobre cost.  
- El tercer és vetllar per que es compleixi estricta-
ment el plec de condicions. No pot tornar a pas-
sar el que explicàvem a l’últim butlletí d’ERC. Tot 
un munt d’incompliments es van passar per alt 
per l’equip de govern que no va posar cap sanció 
a l’empresa concessionària del servei. L’incom-
pliment més reiterat és precisament la manca de 
presentació d’informes econòmics.  

La nit de l’esport
Aquesta és una proposta que va fer ERC a l’últim 
Ple i que va tenir bona acollida per regidor d’es-
ports Pere Sadurní.
Al nostre municipi es practiquen molts esports i 
alguns d’ells amb molt bons resultats a nivell na-
cional. Volem que aquest esforç de molta gent del 
nostre municipi sigui reconegut d’alguna manera. 
L’idea inicial es la d’organitzar cada any una nit de 
l’esport per homenatjar i reconèixer totes  aques-
tes modalitats esportives. Esperem que aquesta 
iniciativa arribi a concretar-se aviat i que no passi 
com la proposta que vam fer els partits de l’opo-
sició per organitzar algun d’acte amb motiu del 
Dia de la Dona Treballadora. Finalment l’equip 
de govern es va despenjar, el mateix dia 8, de la 
proposta adduint falta de temps i de pressupost.

Trobada d’Olèrdola
En els propers dies se celebrarà la  trobada 
d’Olèrdola. Des d’aquestes línies volem felicitar 
totes les entitats i persones del municipi per fer-la 
possible. Som conscients i coneixedors de l’es-
forç i hores que s’hi dediquen a organitzar-lo amb 
un resultat immillorable que fa que encarem ja la 
36a, tot un èxit. Us animem a participar-hi,  i que 
la cohesió i la unió del municipi s’hi vegi reflectida.
Finalment, volem expressar el nostre condol als 
familiars i amics del Sr. Ramon Batlle, Alcalde 
d’Olèrdola durant dues legislatures del 1983 al 
1991, DEP.

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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L’alcalde es reuneix amb la presidenta de la Diputació de Barcelona,
Mercè Conesa

L’alcalde d’Olèrdola, 
Lucas Ramírez, i el re-
gidor d’urbanisme, 
Juanma Samblás, es 
reunien el 9 de març  
amb la presidenta de la 
Diputació de Barcelo-
na, Mercè Conesa. La 
trobada va ser aprofi-
tada pel govern muni-
cipal d’Olèrdola per a 
traslladar a la presiden-
ta de l’ens provincial 
els principals projec-
tes que s’impulsen per 
aquest mandat des de 

L’Ajuntament d’Olèrdola rep el segell 
Infoparticipa a la transparència

i qualitat de la informació 
El regidor de Tecnologies de la Informació, Xavier Serra-

mià, recollia dimecres 20 d’abril el segell Infoparticipa que es 
lliura a l’Ajuntament d’Olèrdola per la transparència i qualitat 
de la informació que conté el web municipal. El reconeixement 
acredita que l’Ajuntament d’Olèrdola ha assolit un elevat nivell 
d’excel·lència en aquest àmbit, tenint en compte que només 
han estat 62 els ajuntaments catalans que han aconseguit el 
segell en aquesta tercera  convocatòria del certificat, dels 948 
ajuntaments avaluats. A més, es dóna el cas que Olèrdola es 
troba entre el reduït grup de 25 ajuntaments catalans que han 
assolit el 100% dels criteris analitzats. I entre aquest selec-
te grup, Olèrdola és l’únic representant penedesenc i un dels 
quatre municipis d’arreu de Catalunya amb menys de 5.000 
habitants que ha assolit la totalitat dels paràmetres.

El segell Infoparticipa és un certificat que atorga el Labo-
ratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural 
de la  Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) als webs dels 
ajuntaments d’acord amb els resultats d’avaluar la informació 
que publiquen a partir de 52 preguntes bàsiques sobre quins 
són els representants polítics, com gestionen els recursos 
col·lectius, com informen de la gestió i  quines eines propor-
cionen per a la participació ciutadana. 

l’Ajuntament d’Olèrdola.
Lucas Ramírez assenyala que marxaven de la reunió amb 

“bones sensacions” i destacava l’amabilitat i proximitat de 

Conesa, que es va 
mostrar molt interessa-
da en conèixer la reali-
tat del municipi.

La reunió arribava 
just quan s’afrontava  
la recta final del ter-
mini que tenien els 
ajuntaments per a de-
finir els seus projectes 
d’inversions que rebran 
el suport de la Diputa-
ció en aquest mandat, 
a través de les anome-
nades Meses de Con-
certació.

Ramírez apuntava que gràcies al suport de la Diputació es 
podrien obtenir recursos que permetrien reduir els costos a les 
famílies usuàries de les escoles bressol.

Dol per la mort de l’exalcalde
Ramon Batlle

Dilluns 25 d’abril moria a l’edat de 60 
anys Ramon Batlle Curtó. Batlle va ser 
alcalde d’Olèrdola des del 23 de maig de 
1983 al 26 de maig de 1991. Sense en-
capçalar el govern municipal, va conti-
nuar com a regidor de la corporació fins 
l’any 1994. Per decret d’alcaldia aprovat 

el mateix 25 d’abril, “com a testimoni del respecte del poble 
d’Olèrdola davant la mort d’aquest il·lustre ciutadà del mu-
nicipi” es declaraven dos dies de dol oficial en tot el terme 
municipal d’Olèrdola. Durant aquests dos dies les banderes 
del consistori d’Olèrdola onejaven a mig pal, i les banderes 
d’Olèrdola lluien crespons negres com a senyal de dol dins 
dels edificis municipals.

Curs d’informàtica per a gent gran
Fins el 14 

d’abril, durant cinc 
sessions que te-
nien lloc els matins 
de dimarts i dijous, 
el Casal d’Avis de 
Moja acollia un 
curs d’informàtica 
gratuït per a gent 
gran. Organitzat 
per l’Ajuntament 
d’Olèrdola, el curs ha permès als participants reforçar conei-
xements adquirits i millorar el seu nivell d’usuari, especialment 
navegant per Internet. La darrera de les 5 sessions es va dedi-
car a difondre de manera pràctica els serveis i els tràmits que 
es poden canalitzar a través de la web municipal. Xavier Serramià, regidor de TIC, recollia el reconeixement
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en un taller de Localret
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L’Auntament d’Olèrdola ha estat pioner en la implantació 
de la telefonia IP en l’administració local. A Catalunya pocs 
són els municipis de menys de 5.000 habitants que utilitzen 
aquesta tecnologia, basada en la transmissió de la senyal per 
ones i no per cable de coure. Per tal de conèixer el cas concret 
del municipi, el consorci Localret convidava a l’Ajuntament 

Marxa BTT amb prop
de 300 participants

Diumenge 20 de març el Club BTT El Bressol organitzava 
la 14a edició de la Marxa BTTde Moja. La prova la van acabar 
completant 280 participants, imposant-se amb claredat Roger 
Argelaguer, que va completar el tècnic recorregut de 33 quilò-
metres amb un temps d’1 hora, 28 minuts i 46 segons. Albert 
Planas es feia amb el segon lloc amb un temps 1:30:07; men-
tre que Roger Serrano completava el podi fent un temps d’una 
hora, 31 minuts i 37 segons. En l’apartat femení, la guanya-
dora va ser Mercè Seguí, que va fer la prova amb un registre 
de 2 hores, 7 minuts i 23 segons. Malgrat no arribar a la xifra 
prevista d’inscripcions, la de Moja es condolida com una de 
les proves de referència al Penedès en el món de les BTT. Els 
participants, any rere any, no deixen de valorar de forma posi-
tiva les característiques del recorregut i l’acurada organització.

Júlia Queraltó es proclama
campiona de Catalunya

de categoria infantil

L’obtenció del títol per part de Júlia Queraltó va ser el re-
sultat més destacat que assolia el Judo Olèrdola en els cam-
pionats de Catalunya de les categories infantil i cadet, dispu-
tats a Manresa dissabte 9 d’abril. Queraltó es va imposar en la 
categoria infantil, arrodonint una jornada on els representants 
del Judo Olèrdola van exhibir un altíssim nivell.

Roser Talens i Aina Cornella, en cadet, es feien amb el 
subcampionat. Darrell Lázaro va classificar-se cinquè en ca-
det masculí, mentre que Marc Lázaro i Dani Romero van pujar 
al tercer lloc del calaix. En categoria infantil, Ferran Asensio 
assolia el setè lloc, mentre que Andrea Romero es classificava 
cinquena. Eloi Llosas i Aira Lázaro es van fer amb el bronze.

d’Olèrdola perquè protagonitzés una de les ponències del ta-
ller “La telefonia IP als ens locals”, el 9 de març. 

En la jornada es va exposar com l’ajuntament, des del 
2008, va iniciar la implementació d’un projecte d’antenes wi-fi 
municipals, facilitant així després la millora del servei als veïns 
i la interconnexió dels diferents edificis municipals.El canvi 
respecte el model anterior ha estat substancial. S’han reduït 
costos de forma considerable, s’ha millorat en eficiència i es 
té una major capacitat de control de les incidències. El mo-
del també permet donar servei que beneficia a les escoles 
d’Olèrdola. 

En el cas d’Olèrdola,  s’ha optat per arribar a acords amb 
un operador local que permet revertir l’actitud sovint “bastant 
agressiva” que tenen les grans operadores respecte les admi-
nistracions locals. Treballar amb operadors locals ha permès 
a l’Ajuntament disposar de projectes que s’adeqüen al nostre 
territori i són molt més flexibles a l’hora d’oferir condicions 
més avantatjoses”.

Localret és el Consorci local format per les administracions 
locals de Catalunya per actuar, de manera coordinada i uni-
tària, davant el desenvolupament de les xarxes i els serveis 
de telecomunicacions, així com en l’aplicació de les TIC per 
millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat 
de la informació.

Salvi Vendrell, treballador de l’Ajuntament, exposava l’experiència d’Olèrdola

Els participants van tornar a lloar la bona organització
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El Sant Sepulcre referma la seva capacitat d’atracció 
Són poques les oportunitats que 

hi ha per a visitar l’interior de la cape-
lla del Sant Sepulcre, el temple romà-
nic situat entre la Serreta i el poble de 
Sant Miquel d’Olèrdola. 

Gràcies a l’impuls de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, diumenge 24 d’abril hi ha-
via una d’aquestes ocasions després 
de l’acord arribat amb el propietari de 
la finca per a permetre aquestes visi-
tes. I l’oportunitat es va aprofitar.

Es van fer fins a quatre torns de 
visites per a poder admirar aques-
ta peça excepcional del patrimoni 
d’Olèrdola, única en el context cata-
là per la seva combinació de ser una 
església romànica de planta circular 
dedicada a l’ordre del Sant Sepulcre 
que en el seu interior conté pintures 
romàniques del segle XI.

El 24 d’abril es van oferir 4 torns de visites guiades

Alba Castellví va portar a Sant Pere Molanta el taller “Educar sense cridar”

Olèrdola acull tallers educatius
de qualitat per a famílies

Aquest curs escolar, les famílies d’Olèrdola han disposat 
d’una oferta variada i de qualitat per a recolzar la seva funció 
educativa.

L’AMPA de l’escola Circell de Moja tancava el 13 d’abril el 
cicle “Cercle obert en educació”, amb un taller vivencial amb 
l’especialista Arantxa Palanca. Era la tercera de les propostes 
del cicle, després de les fetes el mes de febrer amb Rosa Rab-
bani i la realitzada el novembre amb Carles Parellada.

Al seu torn, l’Ajuntament d’Olèrdola organitzava dues xe-
rrades-taller. El dilluns 22 de febrer,a Sant Pere Molanta, Alba 
Castellví conduïa el taller “Educar sense cridar”.  El 7 de març 
Jordi Serra impartia  a l’escola Circell de Moja el taller  “Com 
parlem, escoltem i sentim a casa, i fora de casa?”.

El Mercat Solidari de Moja
ha donat la seva recaptació

a Creu Roja 
El grup de veïnes del poble de Moja que organitzen el Mer-

cat Solidari de Nadal ha lliurat a Creu Roja de l’Alt Penedès la 
recaptació obtinguda. Es tracta de 283 euros amb 60 cèntims, 
una quantitat inferior a l’assolida en l’edició anterior, en bona 
part degut a que durant el mateix dia del Mercat Solidari, el 
13 de desembre, també  Moja acollia activitats solidàries vin-
culades amb la Marató de Tv3. El Mercat Solidari consistia en 
posar a la venda a molt bon preu productes cedits pels veïns. 
La roba i les joguines que es van rebre i no es van vendre 
seran lliurades a Caritas i els llibres  a la biblioteca de l’escola 
Circell de Moja.

Les organitzadores del Mercat, mostrant el comprovant de l’ingrés



Joan Mitjans rep l’homenatge del poble de Moja 
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Joan Mitjans rebia diu-
menge 10 d’abril un sentit 
homenatge per la seva dedi-
cació als altres.

El Local Nou de Moja 
s’omplia de veïns que no van 
voler faltar en aquest acte 
que suposava reconèixer la 
constància i dedicació de 
Mitjans en diferents iniciati-
ves fetes al poble, especial-
ment a través de la música 
i de la mà de la parròquia. I 
és que Mitjans, de 88 anys 
d’edat, va començar les se-
ves col·laboracions musi-
cals amb la parròquia quan 
tenia 15 anys i des dels 20 
anys prepara i acompanya 
els cants de les celebracions 

L’Escola de Puntaires fa 21 anys
i participa en una

Trobada Internacional

A l’Escola de Puntaires d’Olèrdola li agrada celebrar 
els seus aniversaris. L’any passat complien dues dècades 
d’activitat i van voler que la festa fos més rellevant, organit-
zant una trobada al Local Nou de Moja per a subratllar el rodó 
aniversari. Aquest 2016, any del 21è aniversari de l’Escola, la 
celebració no ha tingut tanta projecció i ha tornat a recuperar 
el caràcter habitual més intern. Així, les puntaires es reunien el 
passat 2 d’abril per a compartir un berenar al Centre Cívic  La 
Xarxa. Durant la primavera l’escola de puntaires acostuma a 
acumular moltes sortides. Aquests darrers dies una de ben ex-
cepcional ha estat la seva presència en la tercera Trobada In-
ternacional feta a Arenys de Mar, el diumenge 3 d’abril. Per les 
properes setmanes, una de les cites destacades que preparen 
és la seva assistència el proper 5 de juny a la Trobada General 
de Catalunya de puntaires, que enguany es farà a Ripoll. En 
aquesta trobada es preveu reunir a prop de 3.000 puntaires i 
des d’Olèrdola s’organitza un desplaçament en autocar. 

Crida per garantir el relleu
 als Joves de Moja

El Grup de Joves de Moja porta més 30 anys oferint dife-
rents activitats. Gràcies a l’impuls d’aquesta entitat, Moja ha 
pogut gaudir d’actes del tot consolidats i rellevants dins del 
calendari de propostes lúdiques i culturals del poble. Ells han 
estat els responsables de l’arribada del patge reial per a re-
collir les cartes que els infants adrecen als Reis Mags i també 
han tingut cura de la Cavalcada  del dia 5 de gener. Per Festa 
Major, han organitzat actes com la Nit Jove. I des de fa 19 
anys impulsen el grup de Carnaval de Moja.

L’actual Junta directiva de l’entitat fa anys que està bus-
cant un relleu. Les crides han estat infructuoses i ara han de-
cidit anunciar que aquest any deixen l’entitat, per centrar els 
seus esforços en promoure la formació del grup de Carnaval 
de Moja com a entitat formalment constituïda. 

L’actual Junta espera que hi hauran joves al poble dispo-
sats a agafar el relleu i a garantir la continuïtat del Grup de 
Joves.

de les misses de Moja. Tam-
bé va ser director de l’Orfeó 
Moja de l’any 47 al 54 i va or-
ganitzar les caramelles des 
de l’any 43 i durant 60 anys. 
Entre altres col·laboracions 
en diferents iniciatives cul-
turals, cal assenyalar que 
els darrers anys ha fet 
d’organista de l’Eschola 
Gregoriana de Vilafranca.

Preciosament l’Escola 
Gregoriana va ser una de 
els tres formacions musi-
cals que van protagonitzar el 
concert d’homenatge a Joan 
Mitjans, juntament amb les 
corals de l’Institut Eugeni 
d’Ors i la del Centre Excur-
sionista del Penedès.El Local Nou s’omplia per reconèixer la dedicació als altres de Mitjans

Les puntaires compartien un berenar d’aniversari a La Xarxa

L’actual Junta feia una crida també a través de la ràdio municipal
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El dibuixant Oriol Garcia Quera visita les escoles d’Olèrdola
Oriol Garcia Quera, autor del còmic “Olèrdola 1058. Terra 

de frontera”, està considerat com un dels millors il·lustradors 
del país en còmic històric. 

El seu mestratge el van poder gaudir dimecres 20 d’abril 
al matí les dues escoles d’Olèrdola, en sessions que van di-
rigir-se als alumnes de cicle mitjà i superior de l’escola Ros-
send Montané de Sant Pere Molanta i als alumnes de cicle 
superior de l’escola Circell de Moja. 

En aquest contacte amb els alumnes va quedar ben palès 
que, a més de ser un dibuixant prodigiós, Oriol Garcia Quera 
també té una gran capacitat pedagògica per a transmetre la 
seva passió per la il·lustració.

Les seves dinàmiques sessions van estar carregades de 
consells pràctics perquè els alumnes tinguessin pautes per a 
dibuixar persones, animals o paisatges. 

La sortida al castell culminava el projecte “Olèrdola, temps era temps

Garcia Quera en un moment de la seva sessió a Sant Pere Molanta

Els alumnes de l’escola Circell recreen la història d’Olèrdola

Els alumnes de tots els cursos de l’escola Circell de Moja, 
des de P3 a 6è, compartien dimarts 26 d’abril al matí una sor-
tida del tot excepcional. Tota l’escola es desplaçava fins al 
castell d’Olèrdola per a viure la culminació del projecte “Olè-
rdola , temps era temps”, que aquest curs han treballat per a 
conèixer la història del municipi. En diferents espais del con-
junt monumental, els alumnes van anar escenificant aspectes 
que recreaven diferents etapes històriques.

A cada curs se li havia assignat una època. Els alumnes de 
p3 eren del paleolític; els de p4 del neolític i els de p5 de l’edat 
del metall. Els de cicle inicial d’educació primària representa-
ven els ibers, mentre que els de cicle mitjà es van convertir en 
legions romanes i els de 5è i 6è esdevenien cavallers de Mir 

Geribert i de Ramon Berenguer I de Barcelona.
La directora de l’escola, Mercè Garcia, posava l’accent en 

què conèixer el municipi sempre és un objectiu de l’escola 
“perquè no estimes el que no coneixes”.

L’activitat comptava amb el suport de l’Ajuntament 
d’Olèrdola, que subvencionava el desplaçament tal i com ha-
via fet aquest curs amb la sortida al municipi que va fer tota 
l’escola Rossend Montané. La regidoria d’Ensenyament ha 
assenyalat que “és molt important que els escolars coneguin 
la història i el patrimoni del municipi” i ha destacat “l’ esforç 
que han fet aquest curs les dues escoles per assolir aquesta 
fita”.
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Amb el doble propòsit d’obtenir recursos per a l’entitat i de 
fer una aportació a la Trobada d’Olèrdola, el Grup de Bastone-
res “El Toc d’Olèrdola” organitza un tast de gintònics dissabte 
14 de maig, a partir de dos quarts de 8 de la tarda dins de la 
programació de la 36a Trobada. La sessió serà conduïda per 
Xavi Roig, de Cal Feru, i està plantejada “com un joc” perquè 
els participants puguin distingir característiques de diferents 
tòniques i ginebres. Per acabar, els inscrits podran preparar un 
gintònic amb les seves preferències. L’activitat està limitada a 
25 persones i el preu d’inscripció és de 19 euros.

Aina Lanaspla, integrant del grup , explicava que després 
de l’exitosa venda de roses que van organitzar per Sant Jordi 
a Moja i al polígon de Sant Pere Molanta, les bastoneres tenen 
la intenció de seguir generant activitats al municipi i de conti-
nuar oferint propostes en properes trobades d’Olèrdola.

36a Trobada d’Olèrdola
Salutació de l’Alcalde

Benvolgudes olerdo-
lenques i olerdolencs,

Per a mi és tot un 
plaer poder presentar 
aquesta 36a Trobada 
d’Olèrdola. Enguany, em 
fa il·lusió poder gaudir 
aquesta Trobada, des del 

càrrec que represento, per mi molt especial, ja que de 
petit esperava aquestes dates per poder reunir-me amb 
tota la colla d’amics del municipi i amb tots plegats fer 
activitats, riure i jugar. 

Entre els actes del cap de setmana se’n destaquen 
molts i de molt variats, per petits i grans, sempre pensats 
perquè tota la família hi pugui participar. 

Comencem la tarda de dissabte amb tallers, inflables 
pels més petits, tastos pels més grans i la botifarrada po-
pular, tot acabant la nit amb la millor gresca i amb la tan 
esperada acampada,  gaudint d’una nit màgica i diferent, 
envoltats de natura.

L’endemà, diumenge matí, ens desperta la tronada 
que marca l´inici d’un dia molt complert, amb  la tradici-

onal sardinada, l’exhibició de les puntaires,  el concurs 
de dibuix, les exhibicions dels balls de tot el municipi, 
i  l´esperat lliurament dels Premis Rossend Montané. Tot 
seguit, la paella popular que ja dóna peu a acabar la jor-
nada de la millor manera possible, i sempre rodejats de la 
millor companyia.

Amb tot això i per acabar, felicitar i agrair a totes aque-
lles persones i entitats que vetllen perquè pugui ser un 
gran cap de setmana de germanor, i en segon lloc, en-
grescar-vos a pujar al Castell, a passar-ho bé i a omplir 
les hores de records en aquest lloc tant emblemàtic i re-
presentatiu per tots, gaudint de la companyia de la bona 
gent. Que ho gaudim!

Salut i desitjar-vos bona Trobada!

Cordialment,

Lucas Ramírez Búrdalo
Alcalde

Les bastoneres “El Toc d’Olèrdola” 
organitzen un tast de gintònics

TROBADA

Les bastoneres busquen recursos per l’entitat i contribuir a la Trobada
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Descens en tirolina per un espai únic

Per novè any consecutiu, la Trobada d’Olèrdola ofereix la 
possibilitat de viure intenses sensacions practicant un des-
cens en tirolina gegant. La tirolina té una longitud de 200 
metres i s’estima que mentre duri l’activitat podran gaudir-hi 
prop de 180 persones,  des de les 5 de la tarda fins quarts 
de 8 del vespre de diumenge 15 de maig. Anigami Aven-
tura, l’empresa encarregada de l’activitat, assenyala que a 
Olèrdola han baixat en tirolina gegant un ampli ventall de 
veïns de gairebé totes les edats: des d’infants de 3 anys 
fins a àvies que superaven els 90. L’empresa subratlla que 
l’emplaçament de l’activitat “és excepcional” perquè enlloc 
es pot fer un descens al costat d’un castell, superant un 
penya-segat i amb les vistes que s’observen des del Conjunt 
Monumental. Val la pena aprofitar-ho.

Imatge de la concessió del premi l’any passat en homenatge a Marina Vilella

Les entitats han proposat candidatures al premi Rossend Montané
L’Ajuntament d’Olèrdola ha fet una crida a totes les entitats 

del municipi perquè, si ho desitgen, presentin candidatures al 
premi Rossend Montané. Fins ara, la tasca de proposar i es-
collir els guardonats es duia a terme des de la secció perma-
nent del Consell Consultiu de cultura d’Olèrdola, ens format 
per membres d’entitats dels diferents nuclis d’Olèrdola.

Dins del premi Rossend Montané hi ha dues categories. 
L’honorífica premia a una persona que a nivell individual hagi 
treballat per Olèrdola. La segona de les categories premia la 
tasca d’una entitat. L’Ajuntament ha recordat a les entitats que 
és molt important que les propostes de noms estiguin argu-

mentades. També es demana que les candidatures responguin 
a criteris com el d’haver donat a conèixer el nom d’Olèrdola 
fora del municipi, haver organitzat actes rellevants en l’últim 
any o  celebrar aniversari de constitució de l’entitat. També 
s’assenyala que es tingui en compte la transcendència dels 
actes celebrats o altres qüestions que responguin a  aquest 
àmbit d’estima i dedicació a Olèrdola i a la seva gent.

L’acte de lliurament del premi Rossend Montané s’ha 
programat diumenge 15 de maig al migdia, seguidament del 
lliurament dels premis del concurs de dibuix i just abans de 
l’exhibició dels balls folklòrics del municipi.

Caminada nocturna al Parc 
d’Olèrdola durant la Trobada

L’empresa de serveis cul-
turals Tríade, encarregada de 
la dinamització d’activitats al 
Parc d’Olèrdola, cada any fa 
una aportació al programa de la 
Trobada d’Olèrdola. La propos-
ta que fan aquest any és la de 
poder viure una caminada noc-
turna en una nit de lluna plena. 
L’activitat permetrà experimen-
tar sensacions poc desenvolu-
pades en la nostra rutina diària. I 

és que quan es pon el sol, tot canvia al Parc d’Olèrdola. Tal i com 
s’anuncia, amb la caminada  “veureu més enllà de les ombres, 
sentireu els sorolls que no es poden escoltar de dia, percebreu 
noves olors, notareu com els vostres sentits es fan més sensi-
bles”. Només heu de portar un lot i deixar-vos guiar per la llum 
de la lluna. La sortida s’ha fixat a les 9 de la nit de dissabte 14 de 
maig, davant del centre d’interpretació del Conjunt Monumental 
d’Olèrdola. L’activitat és gratuïta i està pensada per a totes les 
edats, a partir dels 6 anys, amb un recorregut de 5 quilòmetres. 
Caldrà  portar llanterna, calçat adequat per caminar per la mun-
tanya, aigua i roba còmode. En cas que el temps no permeti fer 
l’activitat en bones condicions, aquesta serà suspesa.

TROBADA
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Programa 36a Trobada d’Olèrdola

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

Per accedir a l’Acampada caldrà haver-se inscrit a les oficines municipals, en el seu 
horari habitual, abans del 9 de maig de 2016.

El servei de bar serà gestionat per una entitat del municipi.

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

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

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA i 

EL MUSEU D’ARQUEOLOGIA DE CATALUNYA

Divendres 13 de maig 
2/4 de 10 de la nit, a un restaurant del municipi. 
XXIII Sopar de regidors/es i ex-regidors/es
Prèvia reserva al telèfon de l’Ajuntament, 93 890 35 02. 

Dissabte 14 de maig 
A les 5 de la tarda, Accés a l’acampada. 
Caldrà presentar resguard d’inscripció. 

De 5 a 8 de la tarda, Inflables infantils. 

A 2/4 de 6 de la tarda, Enlaira’t!
Taller de manualitats amb materials reutilitzables
Organitza: Mancomunitat Penedès – Garraf 

A les 6 de la tarda, Xocolatada popular.

A 2/4 de 8 de la tarda, Tast de gintònics
Preu inscripció: 19 euros.
Número de compte: ES29 2100 3562 26 2100335602
Reserves al correu: eltocdolerdola@gmail.com.
Cal indicar el nom dels inscrits.
Organitza: Grup de Bastoneres El Toc d’Olèrdola

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

A les 9 del vespre, Lluna plena al Parc d’Olèrdola
(Ruta nocturna; 5km) 
Activitat gratuïta. Places limitades.

Cal inscripció a  mulinaripm@gmail.com. 
A càrrec de Tríade, Serveis culturals.

A les 22h de la nit, Concert i Ball de swing amb el Quartet 
Scaramouche. Prèviament, classe oberta de lindy hop, 
a càrrec del professor de l’escola SwingCats, Aitor Leniz. 

Seguidament, Música de terrassa

Diumenge 15 de maig 
A partir de les 8 del matí, Sardinada popular
A càrrec del Grup gastronòmic 3pins

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

A les 11, al Pla dels Albats, Missa solemne

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

Seguidament, Lliurament del Premi Rossend Montané

A continuació, Exhibició dels balls folklòrics del municipi

A continuació, XXVI Paella popular. 
El preu del tiquet és de 6 euros.

A partir de les 4 de la tarda, Pedala amb energia!
Activitat emmarcada dins la Setmana de l’energia.
Patrocina: Diputació de Barcelona

A 2/4 de 5 de la tarda, El Xou d’Angelita Jolin! 
Companyia Marta Riba i GAAC

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

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

TROBADA


