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S’injecten 870.000 euros
al pressupost municipal per
a fer inversions

La Trobada reforça els vincles
de germanor del municipi

Augmenten les preinscripcions
a les escoles bressol
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Sis municipis dels parcs naturals d’Olèrdola, el Foix i el Garraf uneixen recursos 
per gestionar els incendis forestals

Els ajuntaments d’Olèrdola, Castellet i la Gornal, Avinyonet 
del Penedès i Olesa de Bonesvalls, Canyelles i Olivella han unit 
els recursos de què disposen per gestionar les emergències 
per incendi forestal. Els sis municipis formen part dels parcs 
naturals d’Olèrdola, el Foix i el Garraf, i tots tenen molta massa 
forestal, la població repartida en desenes d’urbanitzacions i 
no disposen de Policia Local.

Per millorar la reacció en cas d’incendi, dilluns 6 de juny 
han signat un protocol d’actuació conjunt que preveu, entre 
altres, la creació d’un grup comú de voluntaris i la redac-
ció d’un inventari únic de camins rurals, punts de recollida 
d’aigua, circuits d’evacuació, punts de confinament i dispo-
sitius d’emergència. L’acord té el suport de la Mancomunitat 
Penedès-Garraf i es preveu que s’hi puguin afegir altres mu-
nicipis.  

La signatura del protocol, que ha tingut lloc després d’una 
reunió celebrada a Canyelles, es basa en els Plans d’Actuació 
per Emergència que ja tenen cadascun dels municipis. Po-
sant-los en comú, s’establirà un nou Pla amb el qual els sis 
ajuntaments “col·laboraran i cooperaran” en campanyes 
d’informació al ciutadà per a la prevenció d’incendis i es faran 
reunions per exposar les experiències dels diferents munici-

pis en la gestió d’incendis. Al mateix temps, cada ajuntament 
posa a disposició de la resta els recursos que té a nivell local.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha comentat que “cal 
actuar de la manera més ràpida possible sense problemes i 
coordinar-se bé”. En aquest punt, ha remarcat la importància 
del voluntariat, per la qual cosa iniciaran una campanya per 
captar persones que vulguin ajudar en tasques de suport en 
un incendi. 

Mari Carme Villanueva ha estat nomenada consellera comarcal d’ensenyament
Mari Carme Villanueva, regi-

dora de l’Ajuntament d’Olèrdola, 
prenia possessió el 12 de maig 
com a consellera comarcal del 
grup de CiU. Dins del govern 
comarcal que comparteixen 
CiU i PSC, Villanueva ha pas-
sat a ser consellera comarcal 
d’Ensenyament.

Després d’haver estat conse-
llera comarcal de gent gran en el 
passat mandat, Villanueva torna 
al Consell Comarcal com a con-
seqüència de la renúncia de Ma-
ria Rossell, alcaldessa de Sant 

Creixen les preinscripcions a les escoles bressol 

Les xifres 
globals de pre-
inscripcions a 
les escoles bres-
sol municipals 
d’Olèrdola pre-
senten una ten-
dència a l’alça 
si es comparen 
amb les dades 
d’aquest curs, es-

de l’escola Gotims de Moja, la preinscripció es tancava el pas-
sat 13 de maig amb 21 sol·licituds, idèntica xifra a la matrícula 
d’aquest curs i a la de l’anterior. En l’escola bressol de Moja el 
que canvia és la distribució dels infants. No s’ha registrat cap 
sol·licitud per a l’aula de nadons. Per a l’etapa d’1 a 2 anys hi 
ha 10 preinscripcions  i per a la de 2 a 3 en són 11. Això per-
metrà que la llar deixi d’organitzar-se en grups d’edats mixtes.

A Sant Pere Molanta els infants, d’1 a 3 anys, compartiran 
la mateixa aula. Per això ha calgut que s’autoritzés l’increment 
contemplat d’una plaça més. D’altra banda, la regidora 
d’escoles bressol, Eva Ruiz, ha anunciat que s’oferirà servei 
de menjador i que el govern municipal té la intenció de plante-
jar una nova matriculació per a l’aula de nadons que s’ofertava 
a les instal·lacions de l’escola Gotims de Moja.

pecialment pels registres assolits a l’escola bressol El Pàmpol 
de Sant Pere Molanta. Aquest curs hi ha 10 infants inscrits i les 
places sol·licitades per al proper curs  han estat 14. En el cas 

Sadurní que va ser elegida diputada de Junts pel Sí en les 
darreres eleccions al Parlament. La substituta nominal de Ro-
sell era Valentina Martínez, regidora de CiU de l’Ajuntament 
d’Olesa de Bonesvalls, però va renunciar i CiU va optar per 
confiar en Villanueva.

Amb Villanueva, són tres els regidors d’Olèrdola amb 
presència al Consell Comarcal. Fina Mascaró és consellera 
d’ERC i Lucas Ramírez, l’alcalde d’Olèrdola, forma part del 
grup comarcal del PSC i és el conseller de medi ambient. Es 
dóna el cas que al Consell Comarcal Ramírez i Villanueva for-
men part del mateix govern. La incorporació de Villanueva fa 
que Olèrdola sigui un dels municipis que compti amb més 
representants al Consell Comarcal.I és que compta amb els 
mateixos consellers que Sant Sadurní i només el supera Vila-
franca, que compta amb 5 consellers.
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S’incorporen 870.000 euros per impulsar inversions 
En sessió extraor-

dinària de ple celebra-
da dimarts31 de maig 
a la nit, l’Ajuntament 
d’Olèrdola ha apro-
vat una modificació 
de pressupost que 
incorpora 870.912 
euros per a inver-
sions.  La pràctica 
totalitat d’aquest im-
port, 850.912 euros, 
es financen amb el 
romanent de treso-
reria per a despeses 
generals. Després de 
l’aprovació de la mo-
dificació, l’Ajuntament 
encara disposarà 
d’1.069.101 euros de 
romanent de tresore-

El regidor 
d’Hisenda, Xavier Se-
rramià, destacava que 
si no hi havia partides 
no es podia licitar i 
indicava que en sen-
yalització s’havia tirat 
a l’alça. També as-
senyalava que estan 
a les portes de rebre 
la cessió de la pista 
per part del Departa-
ment d’Ensenyament 
per després poder-
hi invertir. Igualment 
apuntava que calia 
l’acord previ amb 
el Departament de 
Sanitat per a poder 
afrontar la inversió al 
consultori de Moja. 

ria pendent d’utilització. Pel seu volum, de les inversions incor-
porades destaca la partida de gairebé 220.000 per a completar 
la 2a fase de la restauració de la Torre de Moja, centrada en la 
rehabilitació del seu interior. Altres conceptes destacats són els 
95.000 euros dedicats per a renovar la senyalització de trànsit 
i informativa que estigui malmesa o els 95.000 euros previstos 
per a la urbanització del carrer Major i la seva àrea d’influència, 
adaptant el projecte als suggeriments veïnals. També es reser-
ven 75.000 euros d’aportació municipal al projecte de camí de 
vianants que unirà Moja i Vilafranca, assumit per la Diputació. 
Altres intervencions que es contemplen són habilitar per arxiu 
l’espai de l’edifici de l’oficina de Correus de Moja; 50.000 eu-
ros es destinen  a rehabilitar i millorar zones d’emergència de 
recollida d’escombreries i 50.000 euros més per a rehabilitar 
l’edifici municipal de la Pellissa. Altres inversions contemplades 
són els 24.000 euros per a la construcció de nous nínxols al 
cementiri de Moja; la millora de l’urbanització d’entrada al parc 
a Sant Miquel, amb 40.000 euros, i la urbanització de zones 
d’aparcament al nucli de Moja, en tres espais diferents, amb 
45.000 euros. Per a l’adquisició de terrenys d’esports a Sant 
Pere Molanta es dota una partida amb 20.000 euros.

Altres modificacions de pressupost, per valor afegit de 
107.000 euros, es financen amb la baixa d’altres aplicacions 
pressupostàries. Entre aquestes incorporacions al pressu-
post cal subratllar l’adquisició d’un vehicle per a la brigada, 
l’adquisició de material de seguretat pels agents municipals, el 
reforç del projecte d’idiomes a l’escola Rossend Montané o bé 
garantir que el curs que ve es mantindrà l’espai socioeducatiu 
que atén a infants del municipi amb necessitats socials.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, destacava que 
l’elevada modificació destinada a inversions es podia aplicar 
gràcies a la bona gestió feta i a l’obtenció del romanent de tre-
soreria.

El grup municipal de CiU va votar en contra de la modifica-
ció i el d’ERC es va abstenir. El portaveu del grup municipal de 
CiU, Josep Sánchez, considerava excessius els 125.000 euros 
que es destinaven a senyalitzacions si es sumaven les 3 parti-
des que incorporaven aquest concepte. Des de CIU es defen-
sava que existien altres prioritats d’inversions al municipi, com 
el nou consultori de Moja o el cobriment de la pista poliesporti-
va de Sant Pere Molanta. També es dubtava que es poguessin 
fer dins aquest 2016 projectes com el d’urbanització de l’entorn 
del carrer Major.

L’alcalde, al seu torn, recordava que feia 20 anys que no es 
canviava la senyalització al municipi.

ERC es va abstenir assenyalant que el romanent represen-
tava un 34% del pressupost i que  si es tenia aquest volum de 
romanent era perquè “no s’executen partides” i no per la bona 
gestió. Fina Mascaró, portaveu del grup municipal d’ERC, re-
clamava major sensibilitat social a l’hora de prioritzar inversions 
i defensava que s’estudiés la viabilitat d’un Centre de Dia. ERC 
es va abstenir perquè el pressupost incorporava algunes par-
tides, com la destinada a la rehabilitació de la Torre de Moja, 
amb les que hi estaven d’acord.

L’alcalde va voler assenyalar que les inversions ara dotades 
responien a necessitats del moment i a l’estat de tramitació 
dels projectes, d’acord amb els condicionants que marca la 
llei de fer inversions sostenibles. Lucas  Ramírez subratllava 
que el govern “pensa en tots els nuclis” i refermava el com-
promís de fer actuacions incloses en el pla de mandat, com el 
camí de Ferran a Sant Pere Molanta, l’Avinguda Arboçar o la 
coberta de la pista esportiva de Sant Pere Molanta. Sánchez, 
al fil d’aquesta intervenció de l’alcalde, assenyalava que a Sant 
Pere Molanta “ja estaven acostumats” a que no es fessin inver-
sions municipals.

El ple també va aprovar la modificació de l’ordenança del 
servei del cementiri de Moja, amb els vots favorables d’ApO i 
els vots en contra de CiU i ERC. L’adquisició del nínxol pas-
sa a tenir un preu de 971 euros i la del columbari de 559. Els 
dos grups de l’oposició   van votar en contra coincidint en 
assenyalar que l’increment era “desmesurat”. CiU feia notar 
que l’augment era del 62% en el cas dels nínxols i conside-
rava “ridícul” que en l’establiment de la taxa es consideressin 
despeses com les hores de jardineria o part de la despesa en 
seguretat social de treballadors de l’Ajuntament.ERC també 
destacava que s’augmentava un 100% la tarifa anual per des-
peses de manteniment i neteja. Per Fina Mascaró, un municipi 
amb el romanent de tresoreria que tenia Olèrdola podia oferir 
preus més ajustats. Des del govern es va assenyalar que les ta-
xes han de repercutir costos directes i indirectes, “encara que 
no s’estigui d’acord”.

El ple va finalitzar amb la felicitació per part de l’alcalde a 
Fina Mascaró per la seva designació com a candidata número 
3 d’ERC al Senat. Precisament el plenari començava designant 
per sorteig els veïns que formaven part de les meses electorals 
a Olèrdola el 26 de juny.

El ple també modificava l’ordenança del cementiri de Moja
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Benvolguts veïnes i veïns, us saludem un cop més 
a tots i totes i aquest cop donant la benvinguda  a 
l’estiu que tant ens agrada.
En aquest apartat aprofitem per poder expressar 
i comunicar des d’ApO les bones accions de go-
vern en aquest primer any de mandat, el qual ha 
estat des del primer dia ple de canvis i millores 
per poder aconseguir un millor servei a la ciuta-
dania.
Volem començar l’escrit, felicitant als organitza-
dors de la Trobada i al personal de l’Ajuntament 
que fa possible que gaudim d’un cap de setmana 
de convivència i germanor. També felicitar al grup 
de Joves de Sant Pere Molanta i al Francesc Solé 
pels merescuts premis Rossend Montané.
Aquest primer any s’han creat les bases del tre-
ball de futur dels propers anys i s´han desenvolu-
pat projectes ja iniciats en anteriors mandats i que 
en aquest, ja estan donant el seus fruits com el 
premi atorgat per l’Universitat Autònoma de Bar-
celona al 100% de transparència en el seu portal 
obert a tothom i fent cada vegada un Ajuntament 
més obert, que és com realment ha de ser, i el 
camí Moja-Vilafranca que aviat serà una realitat.
Com a novetat s’està treballant per potenciar el 
turisme al municipi, donant més importància als 
sectors que l’acompanyen, com els petits comer-
ços, la restauració i les activitats econòmiques 
que s´hi vinculen. Tanmateix, s´està potenciant l’ 
important  patrimoni cultural que tenim, creant 
més visites guiades en llocs com el Sant Sepul-
cre, Coves de la Vall,o els Forns de Calç. Per 
aquest fet i per donar embranzida s´han aprovat 
al Ple les inversions de romanent on també hi està 
previst l´inici de la 2a fase de la Torre de Moja. Un 
projecte aturat per manca de pressupost de l’1% 
cultural, on l´Ajuntament avançarà els diners que 
es retornaran via subvenció. Altres temes que es-
taven aturats i que ara s’estan portant a terme són 
les reunions amb el bisbat per poder adquirir els 
terrenys del camp de futbol de Sant Pere, per po-
der fer-hi  inversions, adequar l´aparcament i les 
instal.lacions municipals, i així habilitar un espai 
tan entranyable. També es destinarà una partida 
important a fer un estudi econòmic i d’actualit-
zació del projecte d’urbanització a Daltmar i Can 
Trabal, per incidir directament i posar remei al pro-
blema que fa tants anys que està aturat. Hem de 
ser conscients que fa temps que està així perquè 
és un tema delicat, el qual es mereix respecte, 
dedicació i constància per ser resolt. És per això 
que demanem paciència i ajut per part de tots els 
veïns per resoldre aquest tema plegats.
Des de les regidories més properes a la vida so-
cial i cultural dels pobles aquest estiu, com en els 
anteriors, s´ha facilitat i ajudat a crear els casals 
d’estiu de diferents esports i activitats, com el 
judo, futbol, casal d’estiu jove, casal arqueòlogic 
i de rítmica, col.laborant perquè es doni cabuda i 
oferta variada als nens i nenes del municipi.
Olèrdola és un municipi viu i actiu amb varietat 
d’activitats, festes, cultura, fires i festetes de barri 
que acompanyen la nostra vida. El caire festiu i la 
cohesió social, valors tan importants en la convi-
vència de les persones malgrat sembla que algun 
altre grup polític municipal ha incidit posant difi-
cultats a certes entitats culturals donant la sensa-
ció de no compartir la seva ideologia, tancant-se 
en el seu petit món i sense voler sortir a trencar 
fronteres, les quals han sigut una realitat des de 
fa molts anys i que la història ha portat que això 
sigui així.
Hem de ser conscients que Olèrdola és com és 
per les persones que la formem, som diversos 
i plurals. Des d´aqui volem agrair a l’Associació 
Virgen del Rocío per la seva il·lusió organitzant la 
Romeria i per continuar endavant. D’igual manera 
volem felicitar a totes les entitats que organitzen 
actes i activitats perquè facin que això sigui pos-
sible i han de saber totes i cadascuna tindrà el su-
port de l’equip de govern a l’hora de realitzar i fer 
difusió de les seves activitats. Des d’ ApO creiem 
que s’ha de respectar les tradicions i cuidar-nos 
de la bona convivència.
Preparant el mes de juliol s’inicia la campanya del 
català als comerços potenciant la llengua, en el 
mes d’agost una altra festa al Castell, apropant 
i donant a conèixer aquest patrimoni que és tan 
nostre.
Amb tot això no ens queda res més a dir que sor-
tiu, celebreu i gaudiu d’aquests mesos d’estiu on 
les festes majors són les principals protagonistes.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Benvolguts veïns i veïnes,
El nostre grup CIU OLERDOLA, contina presen-
tant INSTÀNCIES a l’Ajuntament amb tot allò 
que creiem  que cal millorar, i amb noves pro-
postes: podeu seguir-nos al facebook de CIU 
OLÈRDOLA. Us recordem que els 3 regidors del 
nostre grup: el Josep, la Mari i la Vanesa estan a 
la vostra disposició pel que creieu oportú. Entre 
tots estem fent possible el canvi i millorant 
moltes coses. 
En referència a l´últim ple extraordinari, el nos-
tre grup va votar en contra de la modificació 
de pressupostos. Reivindiquem que: Volem el 
nou ambulatori a Moja!!! Volem que cobrei-
xin d`una vegada, la pista de Sant Pere!!! 
Volem Camp de Fútbol amb GESPA, a Sant 
Miquel!!! I quan solventarem el tema de Can 
Trabal i Daltmar? Perquè bé que també pa-
guen IMPOSTOS!!! El cobriment de la pista de 
Sant Pere, APO ja ho portava en el seu progra-
ma electoral a les anteriors eleccions i no ho 
va complir. Molts veïns es senten defraudats. 
Volem FETS!!! No bones paraules!!! Tampoc 
podem estar a favor de destinar 125.000 euros 
a la senyalització. Tants diners? I “posar tants 
diners a projectes que segurament no s`acaba-
ran de fer”? Això per què? Per després dir que 
gestionen molt bé els diners i que tenim roma-
nent? Siguem responsables i coherents que la 
població cada cop està més ben informada de 
com funcionen les coses. I... l´últim punt, tot i 
que seria per fer debat, si viure és car, la mort 
encara més. APO ha decidit augmentar la taxa 
del manteniment del cementiri a Moja un 100%. 
I el cost dels nínxols l’augmenta un 62%! No es-
tem a favor d`aquestes pujades de taxes!!! CIU 
OLÈRDOLA no serem CÒMPLICES. 
Informar-vos que el nostre company i regidor 
de CIU Olèrdola, JOSEP SANCHEZ PUGA s`ha 
presentat com a candidat nº 26 a les llistes de 
CDC pel Congrés dels Diputats a la demar-
cació de Barcelona! Bé,  esperem que  tots 
els olerdolencs i olerdolenques hagueu votat 
el passat 26 de Juny, i així fem escoltar les 
nostres veus!!! 
Felicitem a la nostra companya i regidora de 
CIU Olèrdola, Mª CARMEN VILLANUEVA PIN, 
ja que és la nova CONSELLERA D’ENSENYA-
MENT AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT 
PENEDÈS.  
I per últim, desitjar-vos a tots i totes un bon 
estiu, unes bones vacances i animar-vos a 
participar i assistir a les Fires i Festes Majors 
de tota Olèrdola!!!!    

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Benvolguts olerdolencs i olerdolenques, 
Ja fa un any de les eleccions municipals i que 
som presents al Consistori treballant i vetllant 
per un municipi més transparent, més sensible 
a les necessitats dels veïns i més compromès 
amb el nostre país. 
Tot seguit us fem una pinzellada de la situació 
de les Escoles Bressol i d’aquells temes que han 
marcat el darrer Ple extraordinari.
 
Escoles Bressol 
El procés de preinscripció de les Escoles Bres-
sol s’ha dut a terme d’una manera força arbi-
traria i poc transparent. Tenim una Comissió de 
Treball que a hores d’ara només s’ha reunit una 
parell de vegades, la darrera fa poc més de tres 
setmanes arran d’una documentació sol·licitada 
per les regidores d’ERC. 
No se’ns han consultat les noves tarifes per 
aquest curs, avalades per la Diputació segons 
informen, però sense mostrar-nos l’estudi eco-
nòmic . Volem recordar que hi ha una ordenança 
fiscal que regula el preu de els escoles bressol i 
que està plenament vigent. La regidora Eva Ruiz 
no pot anunciar i publicar un tríptic amb unes 
tarifes diferents. Entenem que qualsevol família 
podria reclamar la diferència. Aquesta ordenan-
ça va ser aprovada per ApO poc abans de les 
últimes eleccions municipals i si bé des d’ERC 
estem d’acord en fer servir el criteri de renda per 
bonificar el preu de les escoles bressol a les ren-
des més baixes, creiem que l’escalat que es va 
aprovar era tot un despropòsit. Les rendes més 
altes havien de pagar un preu desorbitat, la qual 
cosa només podia tenir una conseqüència, que 
es busquessin un altre escola. Ara, amb la pu-
jada de preu a les rendes baixes ja veurem que 
passa. Desviar la subvenció a les rendes més 
baixes cap als serveis socials tal com ha propo-
sat Eva Ruiz és una manera de convertir un dret 
en una graciosa concessió que fa qui mana. I 
d’això se’n diu caciquisme. 
Per altra banda, el contracte amb l’empresa 
que fins ara ha gestionat les escoles bressol 
està vençut i s’ha de fer una nova convocatò-
ria amb un nou plec de condicions. Això sí, hem 
rebut una invitació per formar part de la mesa 
de contractació però sense haver estat consul-
tats prèviament ni sobre el plec de condicions 
ni sobre el preus. Arrel d’aquesta invitació vam 
sol·licitar tota la documentació i se’ns va facilitar 
un contracte amb moltes clàusules encara per 
concretar, sense cap xifra i sense els annexes. 
Els annexes són força importants ja que, entre 
d’altres, un és l’estudi econòmic i l’altre són les 
tarifes. Tot just abans tancar aquestes línies hem 
rebut un nou plec de condicions amb els anne-
xes. Els analitzarem i comentarem al nostre pro-
per butlletí d’ERC. 
La nefasta decisió d’externalitzar el servei, el 
descontrol que explicàvem al butlletí d’ERC del 
mes de febrer, la erràtica política de tarifes i el 
retard a fer un nou concurs és el que està posant 
en perill el manteniment de les escoles bressol. 

Pujades de taxes malgrat que sobren els 
diners
Al Ple extraordinari del dia 30 de maig l’equip de 
govern va obsequiar als veïns amb  una impor-
tant pujada de taxes del cementiri de Moja, con-
cretament un 100% d’increment en la taxa de 
manteniment i un 62% en la taxa dels nínxols. Al 
mateix Ple s’aprovà un Romanent de Tresoreria 
positiu de quasi 2 milions d’Euros que l’equip de 
govern veu com a bona gestió. Per ERC és tot el 
contrari, només és la constatació de que no es 
gasta el pressupost perquè no es fa res.  
Finalment, desitjar-vos a tots i totes un molt bon 
estiu i que gaudiu de les Festes Major de cada 
nucli. 

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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Francesc Solé, en l’apartat honorífic de reconeixement in-
dividual; i el Grup de Joves de Sant Pere Molanta han obtingut 
el premi Rossend Montané en la seva 24a edició. El guardó 
distingeix a persones i entitats que s’han significat pel seu tre-
ball a favor d’Olèrdola i es lliurava diumenge 15 de maig, en el 
marc de la 36a edició de la Trobada d’Olèrdola.

En l’acte de lliurament, l’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramí-
rez, recordava a tres olerdolencs, un exregidor i dos exalcal-
des, que han mort aquest darrer any: Salvador Duran, Josep 
Anton Tubella i Ramon Batlle. Ramírez subratllava que amb el 
premi es volen reconèixer valors com la “germanor, l’empenta  
i la dedicació per Olèrdola” i assenyalava que suposa un re-
coneixement per aquells que el reben, afegint que “els muni-
cipis i la societat” avancen amb la feina d’aquestes persones 
i entitats.

De Francesc Solé s’ha destacat el seu paper en la funda-
ció, l’any 1987, de l’ADF d’Olèrdola, fent que l’Agrupació fos 
una de les primeres d’aquest tipus en formar-se a Catalunya. 
També es recordava la seva col·laboració en esdeveniments 
del poble de Moja i del conjunt del municipi, a través del Grup 
de Joves de Moja o del grup Gastronòmic Tres Pins. Va ser  1r 
Tinent d’alcalde i regidor durant 2 mandats, assumint regido-
ries com les de cultura, sanitat, serveis socials i parcs i jardins. 
De la seva personalitat es va indicar que “sempre renega i 
sempre està allà on se’l necessita”.

Un Francesc Solé visiblement emocionat posava l’accent 
en què el premi era per a ell “un altre món” en portar el nom 
de Rossend Montané. Solé també va voler indicar que el guar-
dó significava que d’ADF rebia el seu segon premi Rossend 
Montané.

A l’hora de presentar el premi que s’atorga a entitats, la 
regidora de cultura, Arantxa Torres, exposava que aquest 
any com a novetat l’Ajuntament havia convidat a les entitats 

Germanor i participació en la 36a Trobada
L’absència d’incidents, la participació de veïns de tots els 

nuclis del municipi i l’ambient de germanor han estat trets que 
han marcat la 36a Trobada d’Olèrdola, celebrada el 14 i 15 de 
maig al Conjunt Monumental. 

Dissabte a la tarda, com qualsevol activitat programada 
arreu del país a aquella hora, la Trobada va notar la coincidèn-
cia amb la resolució de la Lliga de futbol. Quantificar la gent 
que passa per la Trobada el cap de setmana és una tasca 
difícil. Algunes referències eren similars a les registrades en 
d’altres anys, com la cua de cotxes aparcats a la carretera 
d’accés al castell, que arribava a la Masia Segarrulls el diu-
menge al migdia. De la botifarrada se’n van servir 400 racions 

i diumenge van arribar a ser 600 les racions repartides de la 
paella popular. 

Una de les novetats que més bones sensacions van deixar 
va ser el concert i ball de swing de dissabte a la nit, a càrrec 
del quartet Scaramouche i que comptava amb una classe prè-
via oberta i gratuïta de lindi hop.

També va rebre comentaris positius el dinàmic especta-
cle “Angelita Jolin” de Marta Riba, el diumenge després de 
la paella. Per evitar cues, la tirolina ja es va posar en marxa 
abans de l’hora anunciada. També va captar l’interès l’activitat 
que permetia obtenir crispetes amb l’energia generada peda-
lant una bicicleta estàtica.

Francesc Solé i el Grup de Joves de Sant Pere Molanta reben
el premi Rossend Montané

a que presentessin les seves propostes i “la crida ha tingut 
bona resposta”. Al grup de Joves de Sant Pere Molanta se li 
reconeix la seva implicació en la vida del nucli de Sant Pere 
Molanta, els seus 15 anys de vida i el fet d’haver assumit el 
repte d’organitzar el conjunt de la Festa Major de Sant Pere 
Molanta.

Oriol Bertran , president del Grup de Joves de Sant Pere 
Molanta, agraïa el premi i destacava que era fruit del treball de 
les moltes persones que han passat pel grup en aquests 15 
anys. Bertran indicava que pel grup el premi era molt especial 
perquè van estudiar en una escola que també porta per nom 
Rossend Montané.

El lliurament del premi es feia durant la Trobada
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Divendres 13 de maig a la nit, al restaurant Masia Catala-
na-La Casa del Conill de Sant Miquel d’Olèrdola, tenia lloc el 
23è sopar de regidors i exregidors.  L’acte va comptar amb 
l’assistència de 46 persones i servia per obrir la programació 
de la 36a Trobada d’Olèrdola.

Durant el sopar es va guardar un minut de silenci en me-
mòria de Salvador Duran i de Ramon Batlle, dos exalcaldes 
del municipi que han mort aquest darrer any. 

 En el marc del sopar també es lliuraven els pins institucio-
nals a exregidors i regidors que assistien per primera vegada 
a l’acte, com Mar Montserrat, Juanma Samblás i tots els re-
gidors que s’estrenen al consistori en aquest mandant. Lucas 
Ramírez, alcalde d’Olèrdola des de fa un any, rebia el pin de 
mans de l’exalcalde Josep Tort.

Es visiten les Coves de la Vall
Dissabte 21 

de maig al matí 
l ’ A j u n t a m e n t 
d’Olèrdola orga-
nitzava una visita 
guiada gratuïta 
per les Coves de 
la Vall. La vinte-
na d’assistens 
van poder visitar 
els forns de calç 
de Can Castellví, 
per després se-

En marxa el Casal d’Estiu
Dimarts 14 

de juny, la sala 
polivalent del 
Centre Cívic La 
Xarxa de Moja 
va quedar petita 
per acollir la re-
unió informativa 
de presentació 
del Casal d’Estiu 

guir la ruta coneixent les balmes amb les restes arqueològi-
ques d’habitatges medievals.

Entre els assistents hi havia Oriol García Quera, l’ autor del 
còmic d’ Olèrdola. L’arqueòleg Xavi Esteve, de Tríade, va con-
duir la visita i va adaptar les seves rigoroses explicacions a 
tots els públics. Per l’Ajuntament, un dels èxits de la visita és 
constatar l’interès que hi ha per saber-ne més del patrimoni 
d’Olèrdola que es visitava. El regidor de patrimoni, Pere Sa-
durní, va agrair als assistents la seva presència i va anunicar  
que es continuarien fent més rutes pel patrimoni d’ Olèrdola 
, en aquest cas organitzant sortides  per Sant Pere Molanta , 
Viladellops i Moja.

Neus de la Cruz i Beth Coca
guanyen el concurs literari 

Neus de la Cruz, en la categoria d’adults; i Beth Coca, en 
la categoria infantil, són les dues guanyadores del 1r concurs 
literari de Sant Jordi convocat pel Servei de Biblioteca Oberta 
d’Olèrdola. Neus de la Cruz, veïna de Sant Cugat Sesgarri-
gues, obtenia el guardó pel poema “Tanquem portes”. Beth 
Coca, alumna de 1r de l’escola Circell, assolia el premi amb 
la narració “La història del vent”. Les dues guanyadores ob-

tenen com a premi 
un val de compra a 
la llibreria Odissea 
de Vilafranca, així 
com exemplars 
del còmic “Olèr-
dola 1058. Terra 
de frontera” i del 
volum dedicat al 
municipi editat per 
Edicions Andana. 

d’Olèrdola 2016. El funcionament del Casal d’Estiu d’Olèrdola 
no varia respecte les darreres edicions. Es torna a proposar 
de fer el casal d’estiu en les dues escoles del municipi(Circell 
i Rossend Montané) i un casal per a joves, en un sol projecte 
educatiu. Durant el casal hi haurà activitats conjuntes on es 
trobaran els infants i joves, com la piscina o les excursions. El 
Casal d’Estiu estarà en funcionament durant 5 setmanes, des 
del 27 de juny i fins el 29 de juliol. El Casal Jove acabarà una 
setmana abans, el 22 de juliol. Les inscripcions es poden fer 
per setmanes, al preu de 45 euros la setmana. L’horari serà 
de 9 del matí a 2 del migdia, amb la possibilitat de fer ús del 
servei d’acollida, de les 7:45 a les 9:00h;  i tenint també servei 
de menjador, de 14:00 a 16:00h.

El temps condiciona la Romeria

La Romeria del Rocio d’Olèrdola, celebrada el 18 i 19 de 
juny, s’ha vist condicionada pel temps. La força de la pluja de 
dissabte a la tarda va ocasionar desperfectes en el material 
que l’organització havia habilitat a la Muntanyeta. També va 
comportar danys en l’equip de so que es preveia utilitzar el 
diumenge al migdia i això va fer que se suspenguessin les ac-
tuacions anunciades del Chele i de Javi del Olmo. Però la resta 
de l’activitat es va mantenir amb una “gran afluència de gent”, 
especialment el concert de dissabte a la nit amb Antonio Pa-
checo i Aroma Flamenco. Segons el Centre Cultural Virgen del 
Rocio d’Olèrdola, per les activitats de la Romeria van acabar 
passant més de 500 persones.
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Fermí Fernández apadrina 
l’Arqueocasal 

No deixar escapar 
l’oportunitat de conèixer 
de manera directa la his-
tòria del municipi. Aquest 
va ser un dels missatges 
més destacats adreçats 
als joves que es van 
transmetre divendres 17 
de maig, al Centre Cívic 
La Xarxa de Moja, durant 
l’acte de presentació de 

La presentació es feia el 17 de maig

Olèrdola acull tres propostes del 
festival EVA

El llibre “Quiet” conté 
molt de dolor, però tam-
bé molta joia i sentit de 
l’humor. Així ho van poder 
comprovar la seixantena de 
persones que diumenge 19 
de juny assistien al Conjunt 
Monumental d’Olèrdola al 
recital que oferia amb frag-
ments d’aquesta obra el seu 
autor, Màrius Serra. “Quiet” 
és un llibre autobiogràfic on 
Serra exposa les experiències que va viure compartint la vida 
amb el seu  fill Llullu, que va néixer amb paràlisi cerebral. El 
llibre es va editar el 2008 i en Llullu va morir el juliol de 2009.
En un cas poc habitual en l’efímer món editorial, ”Quiet” no ha 
parat de tenir difusió i de ser objecte de presentacions. El ma-
teix Serra valorava que amb les històries que explica “se’n pot 
extreure què significa viure amb algú amb tantes necessitats”. 
Un altre dels trets que explicaria l’èxit és que conté un to “de 
celebració de la vida”.

Abans de l’acte del 19 de juny al Conjunt Monumental, 
Olèrdola  també era escenari de dues proposes més del Festi-
val de narrativa i tradició oral En Veu Alta.  Dissabte 18 de juny, 
la companyia Engruna Teatre portava l’espectacle familiar “El 
perquè de les coses” a la sala de la Societat-Principal Unió. I 
dissabte 11 de juny, al Centre Cívic La Xarxa, es realitzava un 
Curs de Lectures En Veu Alta, amb l’actriu Mia Esteve.

Èxit organitzatiu i de participació de 
la 1a Trobada de la Gent Gran

La 1a Trobada 
de la Gent Gran 
d’Olèrdola, cele-
brada dissabte 7 
de maig al local 
Rossend Montané 
de Sant Miquel, 
ha deixat molt bo-
nes sensacions i 

la segona edició de l’Arqueocasal d’Olèrdola. I és que durant 
la presentació es va posar en evidència que l’Arqueocasal és 
una original proposta que no pot ser comparada amb cap al-
tre programa d’activitats d’estiu que es realitza a casa nostra. 
Durant dues setmanes, els joves de 12 a 16 anys podran fer 
d’arqueòlegs participant en una excavació sota el guiatge de 
professionals i dins d’un projecte d’investigació més ampli. 

L’acte de presentació va comptar amb la intervenció de 
Fermí Fernández, actor i conductor del programa “Sota Te-
rra” de TV3. Fernández qualificava de “meravellós i fantàstic” 
l’Arqueocasal i subratllava la importància de conscienciar els 
joves de que “cal conèixer el passat per entendre el present i 
modificar el futur”.

Bona part de la dotzena de participants a l’Arqueocasal 
de l’any passat ja han confirmat que  repetiran l’experiència 
aquest estiu. L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez,  feia no-
tar la bona notícia que suposa que l’Arqueocasal continuï. 
L’alcalde expressava el compromís de l’Ajuntament a l’hora 
de recolzar iniciatives  com aquestes que difonen el municipi i 
fan que els seus habitants coneguin la seva història. 

L’Arqueocasal es farà durant dues setmanes. En la pri-
mera, del 27 de juny a l’1 de  juliol, els joves intervindran en 
una zona on es produïa via fa 1.000 anys, situada entre el 
Pla dels Albats i la muralla. Durant la segona setmana, del 
4 al 8 de juliol, els membres de l’Arqueocasal s’integraran a 
l’equip d’arqueòlegs i d’estudiants d’arqueologia que seguirà 
avançant en el coneixement de l’església de Santa Maria i el 
seu entorn, al Pla dels Albats. 

el convenciment generalitzat que impulsar-la havia estat tot un 
encert.  L’èxit organitzatiu i de participació assolit  refermen la 
voluntat de continuar mantenint anualment la celebració ,  que 
es vol fer de manera itinerant pels diferents nuclis d’Olèrdola . 
En la trobada d’aquest 2016 hi van participar un centenar de 
persones, amb presència de veïns de gairebé tots els nuclis del 
municipi. Després de les intervencions de benvinguda de la re-
gidora de gent gran,  Arantxa Torres, i del parlament de l’alcalde, 
Lucas Ramírez, es va procedir a lliurar una placa de reconeixe-
ment a parelles del municipi que aquest any fan les seves Noces 
d’Or. Després va actuar el grup de teatre ”El Folre” de Sant Pere 
Molanta  amb l’obra “Revisió anual”,per acabar la trobada  amb 
un berenar.
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Molanta Xics s’estrena amb bon peu
Com era de preveure, l’actuació de Dàmaris Gelabert es 

va convertir en el principal reclam de la primera edició de la 
Fira Molanta Xics, celebrada a Sant Pere Molanta el cap de 
setmana del 4 i 5 de juny. Gelabert va reunir a un miler de 
persones en el concert que oferia a la pista poliesportiva, re-
passant les cançons per aprendre que l’han popularitzat entre 
els més petits. 

Durant el Molanta Xics va actuar Viri Virom, el dissabte al 
migdia; les Bruixes Burriac, el diumenge al migdia i els Paus, 
el diumenge a la tarda. Durant les dues jornades al carrer Wil-
son es van poder disposar d’espais gastronòmics, parades, 
la possibilitat de fer tallers, rebre classes d’un mag o pujar en 
una eco-atracció. 

Programa Festa Major St. Jaume de Moja - 18 al 25 de juliol de 2016
Dilluns 18
A les 18’00 h.
Tarda del conte

A les 20’00 h. a la rambla Pau Casals
Actuació d’Aeròbic, rítmica i judo

Dimarts 19
Torneig de Tenis Taula
Les inscripcions es faran 30 minuts abans 
de començar. Hi haurà dos grups:
fins a 15 anys
a partir de 16 anys

A les 22’00 h. a la rambla Pau Casals
Cinema a la fresa

Dimecres 20
A les 21’00 h. al pati de l’església Sant Esteve,
Concert de gralla amb Pentatònics i 
Inxanetes
Preu sense el tiquet del programa: 5 euros
«Al finalitzar pica-pica pels assistents»

Dijous 21
A les 19’00 h. a la plaça de l’Església,
Inici de la capta a càrrec dels Diables 
de Moja.

A les 20’30 h. a la Rambla de Pau Casals
Caminada nocturna pels boscos d’Olèrdola

A les 22’00 h. a la capella de Sant Esteve
Concert de Jazz Xavi Díaz Quartet 
Amb l’acompanyament de cava i embotit 
durant el concert pels assistents.
Preu sense tiquet del programa: 5 euros

Divendres 22
A les 17’00 h. al local St. Jaume  

Exposició de fotografies a càrrec de 
l’Associació fotogràfica de Moja, roman-
drà oberta durant tot el cap de setmana.                                       

A les 20’30 h. al local Nou 
Pregó a càrrec de Josep M. i Montse Mitjans

Al finalitzar 
Ressopó a la plaça de Pau Casals.
Correfoc Drac i Diables...

A l’arribar, aproximadament a les 23’30 h.
Versos, gran petada i petada de la forca 
grossa.

A la 01’00 a la rambla Pau Casals,
Nit Jove                           
Organitza Grup de Joves   

Dissabte 23
A les 09’00 h. al Celler Cooperatiu
Esmorzar dels 5 euros
Col·labora: Grup Gastronòmic Els 3 pins

De les 10’00 h fins a les 12’00 h, al pati 
del Sindicat
Tallers infantils                                    

A les 12’00, a la plaça de l’Església
Timbarada pels carrers del poble
Organitza: Diables de Moja

A les 19’00 h. a l’església de Sant Jaume,
Festa de Sant Jaume Apòstol
Processó amb la sortida del nostre pa-
tró Sant Jaume, Els Diables grans, pe-
tits, Drac de Moja, Ball de Bastons El 
Toc d’Olèrdola, els Gegants Ramon de 
Copons i Josepa Sarriera, els gegantons, 
les Panderetes, els Cap Grossos i Ball de 
Cintes, tots ells acompanyats pels seus 
timbalers i grallers. 

En acabar, aproximadament a les 21’45 h. 
a la plaça de l’Església, entrada de Sant 
Jaume i Cant dels Goigs.

Recorregut: plaça de l’Església, C/Sant 
Jaume, C/Germandat, C/Migdia, C/Sant 
Jordi, La Carrerada, Plaça Major, C/San-
ta Maria, C/Lluís Companys i Plaça de 
l’Església.

En acabar, al Local Nou, 

Sopar d’entitats.
A les 00’00 h. a la rambla Pau Casals,
Ball de nit i nit jove amb Anònima + Mala 
fama
Amb un fabulós sorteig amb varietat de 
regals.

Diumenge 24 
A les 07’30 h. a la plaça de l’Església,
Matinades i toc de gralles pels carrers.

De les 10’30 h fins a les 12’30 h. 
Activitats infantils                      

A les 12’00 h.
Repic de campanes

A les 13’00 h. a l’església Sant Jaume,
Ofrena a l’apòstol Sant Jaume presen-
tada pel Consell Pastoral,m els organitza-
dors de la festa, els balls i entitats partici-
pats. En acabar, cant dels goigs.

Al sortir de missa, 
Toc de Gralles, amb l’acompanyament de 
tots els balls fins a la Rambla Pau Casals.

Al arribar,
Actuació dels balls.

Tot seguit,
Vermut popular

A les 19’00 h. a la plaça de l’Església,
Animació infantil 

A les 20’30 h. a la Rambla de Pau Casals, 
Concert de tarda amb Arrels.
Amenitzat amb rom cremat.

Dilluns 25
Missa      


