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Bona estrena d’”Olèrdola,
la Ciutat Perduda”

Ajuntament i Diputació
acorden el destí de

320.000 € per a inversions

El curs escolar el comencen
a Olèrdola 448 alumnes

La Festa Major de Sant Miquel, del 7 al 9 d’octubre
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El ple d’Olèrdola reclama a la Generalitat que pagui el deute de 400.000 euros
que té pendent amb l’Ajuntament

En sessió ordinària de ple celebrada di-
lluns 27 de juny, l’Ajuntament d’Olèrdola 
aprovava per unanimitat una moció que re-
clama a la Generalitat el pagament del deu-
te reconegut de 400.000 euros que té amb 
l’Ajuntament. La moció també afegeix que hi 
ha un deute no reconegut pel departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat de 
Catalunya que es correspon amb subven-
cions justificades per part de l’Ajuntament en 
conceptes d’inversió.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ex-
posava que els ajuntaments cada vegada 

un desnivell per fer viable el trànsit rodat. El tràmit també incor-
pora reduir l’edificació en passar d’habitatges en filera a aïllats. 
ERC votava en contra reclamant  una  sessió informativa acura-
da i també es va abstenir CiU per manca d’informació.

El ple va desestimar les al·legacions presentades per CiU al 
reglament de serveis socials. Des del govern s’assenyalava que 
en les al·legacions es proposaven canvis que no són de compe-
tència municipal i que es volien afegir punts que ja són contem-
plats en l’apartat d’ajuts puntuals i urgents dels serveis socials. 
ERC es va abstenir per no haver rebut les al.legacions.

En el ple es va donar compte de la liquidació del pressupost 
anterior, que es tancava amb una xifra de 1.940.000 euros de ro-
manent de tresoreria per a despeses generals. També es va do-
nar compte de l’informe trimestral de tresoreria, que recull que 
l’Ajuntament paga les factures amb un termini mitjà de 17 dies.

El ple també va aprovar per unanimitat una moció proposada 
per CiU de suport a la reforma horària i una altra de rebuig a l’anul.
lació del Tribunal Constitucional, compartint l’encapçalament 
amb ERC, sobre el dret català en matèria de pobresa energètica.

Amb el vot en contra de dos dels regidors d’APO, les 4 abs-
tencions de la resta d’aquest grup i els vots a favor de CiU i ERC 
es va aprovar una moció d’ERC, encapçalada també per CiU, 
en defensa de la sobirania del Parlament i contra els atacs a les 
lleis catalanes. La moció incorpora l’acord d’aplicar accions des 
de l’Ajuntament per evitar desnonaments i participar en actes de 
rebuig a la supressió de les lleis catalanes.

Per unanimitat també es va aprovar una moció presentada 
per ERC que reclamava la dimissió de Jorge Fernández Díaz i 
del director de l’Oficina Antifrau, Daniel De Alfonso.

En l’apartat de precs i preguntes, ERC va lamentar que la 
Junta de Govern Local autoritzés el tall de subministrament 
d’aigua a 42 famílies del municipi que tenien un deute mitjà amb 
la companyia de 60 euros. ERC considera que el govern va co-
metre una “il·legalitat” perquè  l’autorització es va fer sense el 
corresponent informe de servies socials. Fina Mascaró assen-
yalava que el Tribunal Constitucional no ha suspès tota la llei de 
pobresa energètica catalana, mantenint alguns dels punts que 
obligarien a que abans del tall de subministrament es faci aquest 
informe de serveis socials. ERC demana que es revisi la decisió 
i es faci el possible perquè aquestes llars no es quedin sense 
aigua. El govern va indicar que estudiarien què havia passat.

L’altre prec d’ERC va ser que l’Ajuntament apliqués per 
aquest any una rebaixa en el tipus d’IBI. ERC indicava que havia 
rebut moltes queixes de veïns per la puja de l’IBI, producte de 
la revisió cadastral. Fina Mascaró defensava que es modifiqués 
l’ordenança aplicant la reducció en el tram de l’impost que és 
potestat de l’Ajuntament i que els veïns poguessin veure efectiva 
la rebaixa en el segon rebut de l’impost d’aquest 2016. El govern 
municipal apuntava que s’estudiarà en propers pressupostos 
aquesta rebaixa.

ERC va donar lectura a preguntes presentades en anteriors 
plens que considerava no havien estat respostes. A partir de no-
ves preguntes d’aquest grup, el govern va exposar que s’estava 

reben menys de la Generalitat, tot i assumir serveis que no són 
competència municipal.

La portaveu del grup municipal d’ERC, Fina Mascaró, recla-
mava a ApO que traslladés als seus “socis” del PSC aquesta pe-
tició i li demanés que aprovin els pressupostos de la Generalitat 
perquè això ajudaria a eixugar aquest deute.

El portaveu del grup municipal de CiU, Josep Sánchez, as-
senyalava que deutes com els que té la Generalitat amb ajun-
taments com el d’Olèrdola també s’explicaven per la situació 
d’ofec econòmic que pateix la Generalitat per part del govern 
de l’Estat.

El ple també va aprovar modificar el preu públic per a la 
prestació del servei d’atenció domiciliària. La principal novetat 
és que s’amplien les bonificacions i el servei de teleassistència, 
passant a ser gratuït per a les persones que percebin uns ingres-
sos iguals o inferiors al Salari Mínim. Des del govern municipal 
s’assenyalava que això suposarà  que el servei ara passaran a 
tenir-lo gratuït 26 persones, 17 més que en l’actualitat.

ERC va votar en contra reclamant la gratuïtat del servei, tal i 
com defensava en el debat d’aprovació de les ordenances fis-
cals. Des de CiU també es votava en contra, assenyalant que el 
govern en el seu dia havia dit que en el preu del servei s’havien 
de repercutir els costos. Per això, amb  to irònic, Sánchez de-
manava que “la reducció de costos seguís” i s’ampliés fins els 
1.000 € el topall per accedir a la gratuïtat. El govern municipal va 
assenyalar que no s’havia produït una reducció de costos, sinó 
un canvi de barems i que la normativa permetia fer la reducció 
per raons socials. 

Amb els vots en contra d’ERC , l’abstenció de CiU i el vot 
favorable d’ApO, el ple també va aprovar modificar la Planti-
lla de personal i la Relació de Llocs de Treball. Els dos punts 
els explicava el govern per atendre necessitats organitzatives 
i suposen passar dues places d’auxiliar administratiu a la ca-
tegoria d’administratiu, així com convertir una plaça de peó en 
una de paleta a la brigada i passar a temps parcial una plaça 
d’administrativa. En la RLT es recull l’adequació a la seva cate-
goria del Complement Específic de la tècnica de cultura, ampliar 
el Complement Específic d’una Auxiliar de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana d’acord amb les funcions que assumeix i recollir els 
canvis de la plantilla de personal, establint que una de les noves 
places d’administratiu serà per coordinació de l’OAC, noves tec-
nologies i organització i l’altra per gestió de serveis econòmics.

CiU s’abstenia adduint que no sel’s hi havia facilitat infor-
mació. ERC expressava que està d’acord amb que es promo-
cioni i es reconegui l’esforç que fan els treballadors però afegia 
que “segons com es faci pot desmotivar a la resta”. Mascaró 
demanava que els dos punts quedessin sobre la taula i es ne-
gociés amb la representació dels treballadors perquè els canvis 
s’havien fet de forma “unilateral” i sense aportar a la represen-
tació dels treballadors tota la documentació. Serramià assen-
yalava que els aspectes organitzatius de l’Ajuntament depenen 
de l’equip de govern i que dilatar els canvis “aniria en contra de 
l’organització de l’ajuntament”.

El ple aprovava per unanimitat una modi-
ficació de l’ordenança de gestió, inspecció i 
recaptació dels ingressos de dret públic mu-
nicipal que permet fraccionar el pagament 
de tributs que no tenen la seva gestió cedida 
a la Diputació, com el d’ocupació per la via 
pública.

Amb el vot en contra d’ERC, l’abstenció 
de CiU i el vot favorable d’ApO, es va aprovar 
una modificació puntual del POUM d’Olèrdola 
en el sector PAU-7 de Moja. La modificació 
correspon a la connexió del carrer Penafel 
amb el carrer Llarg i ha de permetre resoldre 
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Diputació i Ajuntament acorden el destí de 320.000 euros per a inversions 
L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha de-

tallat els acords arribats amb la Diputació de 
Barcelona dins de les Meses de Concertació 
que estableix l’ens provincial amb els munici-
pis. Pel seu import, aquesta convocatòria és el 
programa d’ajuts més important que reben els 
municipis.

En una visita recent de la presidenta de la 
Diputació, Mercè Conesa,  al Consell Comar-
cal de l’Alt Penedès,  s’acordava amb cada al-
calde la distribució de la quantitat assignada 
als municipis, després d’avaluar les peticions 
fetes. En el cas d’Olèrdola es dedicaran prop 

Ramírez oferia una valoració positiva dels 
recursos confirmats, tenint en compte que 
Olèrdola rebrà un increment del 15% respecte 
la darrera convocatòria de les Meses de Con-
certació. L’alcalde d’Olèrdola destacava que 
els 70.000 euros de prestació de serveis, re-
partits en quatre anys, serviran per a rebaixar 
l’aportació de les famílies al manteniment de 
les llars d’infants. En aquest sentit l’alcalde re-
cordava que entre l’Ajuntament i la Diputació 
s’aporta el 71% de la despesa.

L’alcalde exposava que el projecte de co-
briment de la pista poliesportiva de l’escola de 

de 320.000 euros en total que han quedat distribuïts en tres 
projectes: un d’intervenció social i els altres dos d’inversions en 
espais del municipi. Es tracta d’un ajut de 70.000 euros per la 
prestació de serveis, que es dedicarà a les llars d’infants. Una 
intervenció de 90.000 euros anirà destinada a la remodelació de 
la plaça Anselm Clavé de Sant Miquel, mentre que els 160.000 
euros restants es dedicaran a la Muntanyeta per habilitar el pro-
jecte de Circuit de Running.

Sant Pere Molanta ha quedat fora de les Meses de Concerta-
ció pel seu volum i perquè encara l’Ajuntament no ha rebut la 
cessió de l’espai per part de la Generalitat. El govern preveu fer 
aquesta inversió durant el mandat, aplicant recursos dels roma-
nents de tresoreria que es puguin assolir i amb subvencions.

En el cas el circuit de Runnig a la Muntanyeta, la inversió 
està pendent de  l’aprovació d’una modificació del Pla Especial 
de la finca municipal.

L’alcalde, Lucas Ramírez, acordava 
les inversions amb la presidenta de la 
Diputació, Mercè Conesa

S’invertiran 220.000 euros per a millorar 
la xarxa d’aigües 

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas 
Ramírez, ha anunciat que en 
els propers mesos es preveuen 
aprovar els projectes per a pro-
cedir a la reparació i millora de 
la xarxa d’aigües en diferents 
indrets del municipi. Ramí-
rez ha indicat que el compte 
d’explotació d’Olèrdola  acu-
mulat a l’empresa Aigües  de 
Vilafranca dóna com a resultat 

una quantitat de 222.000 euros que es poden destinar a aques-
tes obres de millora de la xarxa i reparació de fuites.

En total s’han previst fer fins a 7 actuacions. Quatre d’elles 
a Sant Pere Molanta: als carrers Sant Roc, Manel Crespo, 
Font-Tallada i Sant Pere. A Moja s’intervindrà en reparar fuites 
al carrer Rocallisa, al barri de les Tres Torres. A Sant Miquel, 
l’actuació prevista servirà per arranjar el problemes de la xarxa 
a l’Avinguda Catalunya, mentre que a  Can Trabal la reparació 
prevista és al carrer Hospitalet.

En el cas de Sant Miquel, dins del projecte de reforma de la 
plaça Anselm Clavé, també es procedirà a resoldre les deficièn-
cies de la xarxa al carrer Major i al carrer de la Font.La previsió 
és que els projectes es puguin aprovar dins d’aquest 2016, per 
començar a executar-se durant el primer trimestre de 2017.

Establiments col·laboradors amb
el Voluntariat per la Llengua

Durant el mes de juliol ha 
començat una campanya per 
fomentar l’adhesió a Olèrdola 
d’establiments col·laboradors 
amb el programa de Vo-
luntariat per la Llengua. La 
campanya és una iniciativa 
del Consorci per a la Norma-
lització Lingüística i comp-
ta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Olèrdola, amb l’objectiu genèric de fomentar 
l’ús social del català i el propòsit d’ajudar a practicar el cata-
là en els establiments del municipi a les persones que estan 
aprenent l’idioma.

L’Ajuntament d’Olèrdola està adherit des de l’any 2011 al 
programa de Voluntariat per la Llengua i s’ha implicat en la 
campanya adreçant una carta explicativa als establiments. 
En l’escrit s’assenyala que l’objectiu de la campanya és “di-
namitzar i activar l’ús de la llengua catalana als comerços i 
restaurants, per tal de fer del català una llengua de trobada i 
de convivència”. En la carta s’indica que els establiments que 
s’adhereixin a la campanya “es comprometen a garantir que 
les persones que vagin al seu negoci trobaran facilitats per 
expressar-se i ser ateses en català, encara que el parlin amb 
dificultat”. 

en procés de recepció de la Plana de Moja. També s’anunciava 
que la situació de cobrament de les subvencions per a entitats 
“estava desbloquejada”. ERC També va preguntar per què la 
subvenció d’una entitat s’havia aprovat per decret d’alcaldia. 

A requeriment d’ERC, l’alcalde  també anunciava que convo-
caria a finals d’any una sessió d’audiència pública, mesura que 
recull el reglament de participació ciutadana.

CiU va proposar que es posés el nom de Ramon Batlle al 
camp de futbol de Moja. Aquest grup també va convertir en 
precs dues propostes de mocions que havia elaborat. En una es 

demana la promoció d’una campanya contra el malbaratament 
d’aliments i en l’altra es proposen mesures per fomentar l’ús de 
vehicles no contaminants.

L’alcalde, d’altra banda, va indicar que el govern decidi-
ria quines preguntes prioritzen respondre perquè responen a 
l’interès del municipi i quines no perquè entén que es fan per 
“lluïment” dels grups municipals.

El ple va finalitzar amb les paraules de felicitació de l’alcalde 
a ERC pel triomf assolit al municipi en les eleccions generals del 
26 de juny.
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Benvolguts veïns i veïnes,
Un cop acabada l’època estival tornem a la ruti-
na diària, rutina que des de l’Ajuntament no hem 
deixat per poder continuar treballant per totes 
les persones del municipi.
Des de l’equip de govern sempre hem volgut 
donar la màxima transparència a la nostra ges-
tió i per continuar treballant en aquesta direcció, 
hem proposat als grups de l’oposició noves lí-
nies de treball conjuntes per poder debatre i, si 
s’escau, arribar a acords en polítiques per Olèr-
dola. Així els hem proposat establir les comissi-
ons informatives abans dels plens, plens cada 
dos mesos i en conseqüència d’això, se’ls hi fa-
cilitarà la informació sobre els plens amb molta 
més antelació. D’aquesta forma podran estudiar 
amb més temps i debatre amb l’equip de govern 
les propostes d’acord presentats en els plens. 
A més, continuem convocant les comissions de 
treball proposades a principis de legislatura, per 
tots aquells temes acordats. 
També estem treballant en la millora de la xarxa 
d’aigües del municipi. Per aquest concepte es 
destinaran 220.000 euros en set actuacions di-
ferents per tot el municipi. Una d’aquestes actu-
acions és la pl. Anselm Clavé, carrer Major (fins 
cantonada amb Josep Tarredellas) i carrer de la 
Font, on aprofitant aquestes obres es farà una 
remodelació d’aquests espais amb un projecte 
final que s’ha fet amb la participació i consens 
del veïns afectats i l’oposició. Les obres de mi-
llora de l’entorn urbà arribaran fins el carrer Be-
renguer III i un tram del carrer Josep Tarradellas. 
Amb aquestes actuacions la major part del casc 
antic de St. Miquel quedarà remodelat en gaire-
bé la seva totalitat.
Abans de final d’any s’executarà la segona fase 
de les obres de l’entrada al parc d’Olèrdola a 
St. Miquel, s’adaptarà l’aparcament del davant 
de l’escola Circell, posant-lo a nivell de carrer 
amb asfaltat i llum, s’iniciarà la remodelació dels 
espais de punts d’emergència de recollida se-
lectiva d’escombraries i que finalitzarà el proper 
any, s’invertiran 25.000 euros en pavimentació 
del barri de la Font de Viladellops i es canvia-
rà tota la senyalització (de trànsit i informatives) 
d’Olèrdola.
Amb la Diputació de Barcelona s’han acordat 
inversions a Olèrdola per un import de 320.000 
euros. Una part d’aquestes inversions les des-
tinarem a prestació de serveis, concretament 
70.000 euros que aniran a les Escoles Bressol, 
ja que el manteniment d’aquestes infraestructu-
ra, cabdal pel municipi, s’ha ressentit els últims 
anys degut a la caiguda de la natalitat i de la 
manca de suport de la Generalitat, que ha reti-
rat tot els seu suport a l’escolarització de zero 
a tres anys. La resta d’inversions es repartiran 
entre la pl. Anselm Clavé i la pista de running de 
la Muntanyeta.
Fa uns mesos es va obrir l’oficina d’habitatge 
per donar suport tant a ofertants com deman-
dants d’habitatge. Aquest mes s’ha fet un pas 
més en les polítiques d’habitatge i estem a punt 
de signar un acord amb la Generalitat per tal de 
rebre suport tècnic en la rehabilitació de pisos. 
Actualment l’Ajuntament ja té converses amb 
propietaris d’immobles per tal que en facin una 
cessió al municipi i un cop rehabilitats es puguin 
posar en lloguer.
Per acabar dir-vos que el proper trimestre inicia-
rem el primer ( i experimental) procés participatiu 
via on-line que servirà per escollir el nom de la 
nova plaça de St. Pere Molanta, davant de l’es-
cola bressol. Si fins ara tot els processos que 
s’havien fet eren presencials, ara volem encetar 
noves vies per facilitar la participació ciutadana.

GRUP MUNICIPAL 
D’ALTERNATIVA PER
OLÈRDOLA-PM

Consideració a un exalcalde
Un dia del passat mes d’abril ens va deixar un 
exalcalde d’Olèrdola, ens va deixar de forma 
inesperada, sobtada i en unes malaurades cir-
cumstàncies que van portar a aquest fatídic de-
senllaç. 
D’alcaldes i persones amb renom dins del nos-
tre municipi, ens han deixat més, dels que molts 
voldríem, però és un fet  que no tenim cap més 
remei que acceptar com un destí, del què ningú 
en pot escapar. 
Però les circumstàncies de envolten aquest fet 
poden ser molt diferents, hi ha que han estat 
per l’avançada edat, o per llargues malalties 
que feien preveure que s’acostava el fatídic dia. 
Aquestes circumstàncies que per esperades no 
són menys doloroses, no es poden equiparar, en 
el xoc del fet, quan aquest fet es produeix de 
forma inesperada i quan l’edat no fa presagiar 
la marxa. 
És en aquests casos quan es fan, i creiem que 
és molt correcte fer-los , actes de reconeixement 
a aquesta persona, que si bé no poden ni prete-
nen compensar el dolor de la família i amics, sí 
creiem que reconforta. 
Tots tenim en ment algun torneig, cursa, edifici o 
escola, que ha servit per expressar públicament 
aquest reconeixement. 
Per nosaltres la trobada d’Olèrdola hagués estat 
una data clau, per encabir un acte de reconeixe-
ment  al nostre exalcalde Sr. Ramón Batlle. No 
va estar així, i tampoc ens ha transmès l’equip 
de govern la seva voluntat per considerar cap 
acte. 
Nosaltres vàrem exposar aquesta manca de re-
coneixement a l’últim ple municipal i vàrem pro-
posar, sempre que tinguéssim l’acceptació de la 
família,que  es donés al camp de futbol de Moja, 
el nom del nostre exalcald.  Aquesta proposta no 
pretenia ser una opció tancada, sinó que tenia la 
voluntat de promoure i facilitar alguna actuació. 
Serveixin aquestes lletres, per donar un cop més 
el nostre condol als més propers a la seva per-
sona, i com a mostra del nostre reconeixement 
públic, a la seva dedicació al nostre municipi.

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA
I UNIÓ

Inspecció de Treball aixeca acta d’infrac-
ció contra la concessionària de les Escoles 
Bressol 
La Inspecció de Treball i Seguretat Social obliga 
la concessionària a pagar més de 30.000 Euros 
a les treballadores i a la Seguretat Social. El con-
flicte deriva de la privatització del servei que va 
fer l’equip de govern d’ApO al 2012 quan l’em-
presa que va guanyar l’adjudicació (Senfo, S.L.) 
va haver de subrogar els contractes de feina 
de les treballadores que fins aleshores eren en 
plantilla de l’Ajuntament.  Senfo, SL  va obligar 
les treballadores a signar un contracte que les 
incloïa dins del Conveni Col·lectiu de Centres 
d’Educació Infantil amb unes condicions econò-
miques inferiors a les que tenien com a emplea-
des municipals. Fins uns dies abans de la signa-
tura del contracte entre l’Ajuntament i Senfo SL 
(28-8-2012) existia una clàusula a l“Acord sobre 
les condicions de treball del personal funcionari 
de l’Ajuntament d’Olèrdola i Conveni Col·lectiu 
dels treballadors de l’Ajuntament d’Olèrdola”  
segons la qual l’Ajuntament es faria càrrec de 
qualsevol diferència salarial que esdevingués  
com a conseqüència de la privatització de qual-
sevol servei municipal, però al Ple municipal del 
dia 6-8-2012 aquesta clàusula va ser derogada, 
deixant  les treballadores sense protecció. Com 
sigui que en aquelles dades ERC no formava 
part del Consistori desconeixem si  aquesta de-
rogació la va portar a terme el Ple unilateralment 
o si hi va haver acord amb els treballadors per 
derogar una clàusula de Conveni. En qualsevol 
cas, aquest fet és la prova fefaent que l’objectiu 
de la privatització no va ser la millora del ser-
vei tal com es va vendre, sinó la disminució de 
les condicions laborals de les treballadores i la 
reducció de plantilla. Fins i tot al plec de condi-
cions hi havia una clàusula segons la qual l’apor-
tació de l’Ajuntament disminuïa en funció de la 
retallada dels costos salarials.
El cas és que la Inspecció de Treball ha dic-
taminat que això era il·legal. Senfo SL estava 
obligada a mantenir les condicions laborals de 
les treballadores com a mínim fins el venciment 
del conveni col·lectiu dels treballadors de l‘Ajun-
tament en vigor el 2012, és a dir, fins el 31 de 
desembre de 2014. Ara Senfo SL ha de pagar 
la diferència de salaris entre els dos convenis 
des de l’ 1-9-2012  al 31-12-2014. Inspecció de 
Treball exculpa l’Ajuntament de cap pagament 
degut a que la clàusula del Conveni Col.lectiu 
que l’hagués obligat,  va ser derogada uns dies 
abans de la signatura del contracte amb Senfo 
SL. És evident que l’equip de govern era conei-
xedor de les conseqüències de la privatització, 
retallada salarial i de costos i empitjorament del 
servei tal com denunciàvem al nostre butlletí del 
mes de febrer i que podeu rellegir a la nostra pà-
gina www.esquerraolerdola.blogspot.com 
Pel que fa al nou concurs per l’adjudicació del 
servei, el 5 de setembre amb el curs ja iniciat 
per les treballadores, és va aprovar a Junta de 
Govern Extraordinària la signatura del contracte 
amb la nova concessionària Cavall de Cartró.  
S’ha signat “in extremis”  tot i que fa dos anys 
que se sabia el venciment de l’anterior contrac-
te.  

GRUP MUNICIPAL
D’ESQUERRA REPUBLICANA
DE CATALUNYA
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Un taller de circ fet dilluns 20 de juny a la tarda a la finca 
municipal de la Muntanyeta donava un caràcter ben especial 
i atractiu al final de curs de l’Espai Socioeducatiu d’Olèrdola. 
Organitzat per l’Ajuntament d’Olèrdola i gestionat per la coo-
perativa Actua, l’Espai Socioeducatiu ha comptat amb el su-

Comença el curs escolar a Olèrdola amb 448 alumnes
Fins a  448   infants d’educació infantil i de primària co-

mençaven el curs escolar a Olèrdola el dilluns 12 de setembre. 
Consolidant una tendència general que es manté en els da-
rrers anys, la dada representa una disminució respecte l’inici 
del curs anterior, per bé que el descens de matriculació només 
és apreciable a l’escola Circell de Moja donat que cada curs 
deixen l’escola dos grups de 6è i s’incorpora un únic grup de 
P3. A les escoles bressol  municipals  les inscripcions s’han in-
crementat i a   l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molan-
ta es manté la matrícula. El còmput global al municipi, sumant 
els dos CEIP i les dues escoles bressol, registra un lleuger 
descens del 2% respecte les dades de l’inici del curs anterior.

El nou equip directiu a l’escola Circell  i la nova empresa 
que gestiona el servei de llars d’infants són les dues principals 
novetats al municipi en aquest inici de curs escolar. Olga Roig 
passa a ser la nova directora de l’escola de Moja, prenent el 
relleu de Mercè Garcia. Roig ha format part dels equips di-
rectius de l’escola en els darrers 8 anys i en aquesta nova 
etapa comptarà amb Anna Morales com a secretària i amb 
Irene Fernández com a Cap d’Estudis. Aquest curs 2016-17 
comencen el curs a l’escola Circell 250 alumnes, 15 menys 
que l’any anterior. 

A l’escola Rossend Montané de Sant Pere Molanta han co-
mençat el curs gairebé 160 alumnes. La dada està pendent de 
tancar-se definitivament aquests dies a l’espera de confirmar-
se matrícules de darrera hora. 

A les escoles bressol d’Olèrdola, la matrícula ha passat 
dels 32 alumnes del curs anterior als 38 infants que comencen 
el curs 2016-17. A l’escola Gotims de Moja s’ha omplert l’aula 
del grup 1-2 anys amb 13 infants, mentre que a l’aula de 2 a 
3 anys  han estat matriculats 11 infants. A l’escola El Pàmpol 
de Sant Pere Molanta, que funciona dins de les instal·lacions 
de l’escola Rossend Montané, hi ha un únic grup mixt amb 14 
infants.

Des de dilluns 5 de setembre,  la nova empresa adjudica-
tària del servei és “Cavall de Cartró”. La nova gestió ja s’ha 
notat en aquest inici de curs perquè ha ofert a les famílies 
horaris d’acollida pel matí, de dos quarts de 8 a dos quarts de 
9 o bé de 8 a dos quarts de 9.

Respecte l’any passat, una altra novetat és que la quota a 
pagar per l’ús de les escoles bressol torna a ser la mateixa per 
a totes les famílies, substituint la tarifació vigent durant el curs 
passat que s’establia en funció de la renda familiar.

Continuïtat de l’Espai Socioeducatiu 

La nova direcció a l’escola Circell i el canvi d’empresa en el servei d’escoles bressol, dues de les novetats principals d’aquest inici de curs.

port econòmic de la Diputació de Barcelona i ha atès a una 
vintena d’infants escolaritzats al municipi en el seu primer curs 
de funcionament. A Sant Pere Molanta, els dimarts i els dijous 
en horari de 4 a 6 de la tarda; mentre que a Moja han estat els 
dilluns i els dimecres, de dos quarts de 5 a dos quarts de 7 
de la tarda.

Isabel López, educadora de l’Espai Socioeducatiu, indica-
va que en l’espai  socioeducatiu han fet reforç escolar d’acord 
amb les indicacions del professorat. Durant la segona hora, 
els alumnes  realitzaven tallers de manualitats, de gestió emo-
cional o d’audiovisuals, comptant amb l’elecció que feien els  
mateixos infants en assemblea.  A més de posar  de manifest 
les intel·ligències múltiples que té cada infant, l’espai acom-
panya els alumnes en l’assoliment de continguts escolars i és 
també un lloc on les famílies poden obtenir assessorament i 
ajuda en la seva funció educativa.

L’Ajuntament d’Olèrdola va incorporar en el pressupost 
una partida que garanteix que l’Espai Socioeducatiu conti-
nuarà durant el curs 2016-17. Després de la satisfactòria ex-
periència, l’Ajuntament no preveu que s’introdueixin canvis 
significatius en el funcionament d’aquest recurs.
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El Grup de Joves de Sant Pere Molanta ha ofert una valo-
ració global satisfactòria de la Festa Major, celebrada del 12 al 
16 d’agost,especialment per la participació registrada en balls i 
per la resposta assolida en la variada programació infantil. Amb 
tot, el Grup és conscient dels aspectes que cal millorar i ja ha 
anunciat que es plantegen introduir canvis en l’Empalmada per 
evitar incidents incívics com el que es va viure aquest any.

La gran majoria d’actes van funcionar molt bé i amb una 
elevada participació. Entre aquestes notes positives que deixa 
la Festa Major de Sant Pere 2016 hi hauria l’ambient dels balls, 
així com les activitats adreçades als infants

Fins ben entrat el mes de juliol no es va poder confirmar 
que aquest any hi hauria Festa Major a Daltmar. La implicació 
activa de l’Ajuntament d’Olèrdola va fer possible que aquest 
nucli del municipi celebrés, el primer cap de setmana d’agost, 
la seva festa. Per a fer-ho, l’Ajuntament va requerir directa-
ment de la participació de veïns i es va acabar comptant amb 
la col·laboració de l’Associació Cultural Virgen del Rocio i del 
Buda Bar. Els esforços es van centrar en oferir activitats pels 
infants, com els inflables, que van comptar amb la plena com-
plicitat de les famílies de Daltmar.

L’Àrea de Cultura de Can Trabal ha ofert una valoració sa-
tisfactòria de la Festa Major d’aquest nucli del municipi, realit-
zada durant el darrer cap de setmana del mes de juliol. La pre-
sidenta de l’entitat, Marina Moral, recordava que era la primera 
Festa Major que assumia la nova Junta de l’Àrea de Cultura i 
considerava que s’havia aconseguit l’objectiu de fer que molts  
veïns participessin i tornessin a viure la festa amb la intensitat 
de quan eren petits. 

Un dels propòsits principals que perseguia l’Àrea de Cul-
tura era el de potenciar les propostes adreçades als infants. El 
bon funcionament d’aquestes activitats i de novetats com el 
“Bubble Football” van ser dos dels aspectes més positius de 
la Festa.

A Moja, la Comissió de Festes també valorava molt posi-
tivament la Festa Major del poble,  malgrat les dificultats a les 

Trobada commemorativa del 10è 
aniversari dels gegants de Moja
Per celebrar el 10è aniversari de l’estrena dels gegants Ra-

mon de Copons i Josepa de Sarriera , diumenge 25 de set-
embre s’ha convocat la 1a Trobada de Gegants de Moja, que 
reunirà a les colles que fa una dècada van apadrinar a la pa-
rella  de gegants de Moja. A les 10 del matí, davant del Local 
Nou, es farà la plantada de les colles participants: Gegants de 
Vilafranca, Gegants de Santa Margarida i els Monjos;Gegants 
de Sant Pere Molanta; Gegantons i Gegantins de Moja; i els 
Gegants de Moja. A dos quarts d’onze es farà un esmorzar per 
les colles convidades i antics balladors. A dos quarts de 12 
començarà la cercavila, que finalitzarà una hora després a la 
plaça de l’Església, amb entrega de records i ball final conjunt 
de totes les colles.

temps. Les activitats es van haver de traslladar a l’interior del 
Local Nou i tant la Comissió, com els Joves de Moja i els Dia-
bles van cooperar per a que tot funcionés. Des de la comissió 
també s’ha destacat la gran afluència de públic en el ball de 
nit, que dissabte 23 oferien a la rambla Pau Casals “Anònima” 
i “Mala Fama”. 

Festa de l’escuma a Sant Pere. Els gegants de la Llacuna, convidats a Moja. Inflables a Daltmar.

Cloenda de festes a Can Trabal.

que van  haver 
de fer front. La 
presidenta de la 
Comissió, Anna 
Molero, ha as-
senyalat que un 
dels aspectes 
més positius va 
ser el treball en 
equip i la ger-
manor entre 
les entitats que 
es va posar de 
manifest diven-
dres 22 de juliol 
per a superar 
l’adversitat del 
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Diversió i aprenentatge a 
l’Arqueocasal

Amb l’Arqueocasal d’Olèrdola “et diverteixes i aprens”. 
Així  coincidien a valorar-ho els joves participants d’aquesta 
activitat d’estiu que es realitzava durant la darrera setmana 
del mes de juny i la primera de juliol.  I és que l’Arqueocasal 
permetia que una dotzena de joves d’entre 12 i 14 anys fes-
sin d’arqueòlegs sota el guiatge de professionals i  dins d’un 
projecte de recerca. L’any passat, la primera experiència va 
ser molt satisfactòria i aquest 2016 l’Arqueocasal ha contribuït  
a posar en valor i al descobert una zona molt atractiva per a 
poder conèixer com es produïa vi a Olèrdola  i al Penedès fa 
1.000 anys, entre la muralla i el Pla dels Albats.

Al descobert l’originalitat de 
l’església del Pla dels Albats 

Les excavacions 
arqueològiques fe-
tes aquest mes de 
juliol a l’església 
de Santa Maria, si-
tuada a la zona del 
Pla dels Albats del 
Conjunt Monumen-
tal d’Olèrdola, han 
permès confirmar 
que el temple té una 
major complexitat i 
singularitat del que 
inicialment es pre-
veia. Els treballs han 
inclòs la delimitació 
del perímetre original d’aquesta església, construïda al segle 
X, i han comportat determinar que la seva planta és de dues 
naus, amb un campanar de torre a l’interior. Elements com 
la diferenciació d’espais dins del temple, probablement des-
tinats a separar el poble dels preveres, afegeixen més origi-
nalitat i rellevància a l’església a l’hora de conèixer la pràctica 
religiosa en  època medieval. Xavi Esteve, coodirector de la 
campanya d’excavacions, subratlla que han quedat agrada-
blement “sorpresos de l’estructura complexa del temple” i in-
dicava que “no és una església romànica més”. Per Esteve, 
el monument és “de 1a categoria per conèixer el romànic al 
Penedès i a Catalunya”. 

En començar la campanya d’excavacions, no es disposava 
d’una idea clara de la morfologia del temple. Les excavacions 
van permetre descobrir que l’església era semisoterrada, amb 
unes escales d’accés que fins ara no eren visibles. Aques-
ta circumstància feia que les restes de l’església estiguessin 
en millor estat de conservació del que s’intuïa. Xavi Esteve 
apunta que ara caldrà una primera intervenció per consolidar 
les restes i evitar el seu deteriorament, per després passar a 
treballar un projecte de museïtzació.

El Moja s’adjudica la Copa Olèrdola 

El Moja s’adjudicava la 29a edició de la Copa Olèrdola de 
futbol en imposar-se a La Múnia per 3-0, en un partit que es 
va jugar al camp dels Pins de Moja el dimecres 17 d’agost. 
L’equip olerdolenc en va tenir prou amb 15 minuts inspirats de 
la primera part per a sentenciar el partit, amb dos gols d’Ivó i 
un de Ricard Vallés.

La Copa Olèrdola de futbol és patrocinada per l’Ajuntament 
i, de manera rotativa, cada any és organitzada per un dels tres 
equips sèniors masculins del municipi. Enguany tocava el torn 
a La Plana Rodona, però l’equip de Sant Miquel va renunciar a 
assumir l’organització i va ser el Moja qui va acabar realitzant 
aquesta 29a edició del torneig.

L’Ajuntament guanya el premi
Arlequí que atorga la Federació

de Grups Amateurs de Teatre
L’Ajuntament d’Olèrdola ha rebut el premi Arlequí que ator-

ga la Federació de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, en 
la categoria d’entitat. L’acte de lliurament dels premis tenia lloc 
dilluns 11 de juliol,  a la seu de SGAE de Barcelona. El guardó 
ha estat recollit pel mateix alcalde, Lucas Ramírez, que rebia el 
premi de mans de Maria Remei Ullate, veïna d’Olèrdola i mem-
bre de la Junta de la Federació de Grups Amateurs de Teatre.

Amb el premi es reconeix el constant recolzament de 
l’Ajuntament d’Olèrdola al teatre amateur, especialment a la 
seva tasca de fer possible que cada any es puguin oferir entre 
quatre i cinc representacions anuals en els diferents nuclis de 
població del municipi, en el marc de la Roda de Teatre de l’Alt 
Penedès.
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TOTA LA INFORMACIÓ DEL MUNICIPI A:

Bona resposta de públic i èxit artístic d’“Olèrdola. La Ciutat Perduda” 
Eufòric. Així se sentia el director artístic d’”Olèrdola. La 

Ciutat Perduda”, Antoni Madueño, després de constatar-se 
que la primera edició d’aquest programa d’activitats havia 
estat tot un èxit artístic i assolia una bona resposta de pú-
blic. Durant el primer cap de setmana del mes d’agost, des 
de divendres i fins diumenge al migdia, els nuclis del municipi 
i el Conjunt Monumental eren escenari d’una proposta cultural 
que ha nascut amb bon peu. Els interrogants eren múltiples i 
els riscos assumits no eren menors. Desafiant la calor i sense 
precedents que servissin de referència, es concentrava una 
elevada intensitat d’activitats que contribuïen a posar en valor 
i a difondre el patrimoni d’Olèrdola. El punt culminant va ser 
l’espectacle itinerant de dissabte 6 d’agost a la nit al Conjunt 
Monumental, on hi confluïen art contemporani, música medie-
val, circ i dansa japonesa.  

Divendres a la tarda i dissabte al matí, un carro amb jo-
glars i soldats de les creuades va recorre Sant Pere Molanta, 
Moja i Sant Miquel amb la participació d’actors dels grups de 
teatre d’Olèrdola i al ritme dels tabalers dels Diables de Moja. 
La tarda d’activitats de dissabte, amb campament medieval 
inclòs i narració de Jordina Biosca, va donar peu al treba-
llat espectacle nocturn que va deixar imatges de postal. Els 
camins d’espelmes, la solemnitat de la música medieval o 

Programa Festa Major de Sant Miquel d’Olèrdola
DISSABTE 1 D’OCTUBRE
A les 5 de la tarda, al Bar Local Rossend 
Montané, Inscripcions
Inici IV  COMPETICIÓ DARDS,
PING-PONG i DANCE REVOLUTION
(Catifes de ball).
Inscripcions de Campionats i Inici dels Dards i 
Ping-Pong, cal portar pala, pilota i dards.

MANUALITATS DE LA GENT GRAN
Mostra de les manualitats que els mem-
bres del Casal d’Avis de Sant Miquel fan 
durant l’any.
Els horaris seran els següents:
Dissabte 8 d’octubre: de 10:30 a 14:00h i 
de 17 a 20:00h.
Diumenge 9 d’octubre: de 10:30 a 14.30h 
i de 17 a 19:00h.

DIVENDRES 7 D’OCTUBRE
A les 10 de la nit, al Camp de Futbol El 
Bosquet, Sortida del CORREFOC amb 
Els Llops de Sant Miquel d’Olèrdola.
Recorregut: C/Príncep d’Olèrdola, C/Fontanilles, 
Av. Catalunya, seguidament CASTELL DE FOC DE 
PIROTÈCNIA IGUAL, amb presència de Sant Mi-
quel Arcàngel, i entrada a l’Ajuntament. Seguirà el 
recorregut pel C/Rossend Montané, fins arribar al 
Local amb el Sostre de Foc.
Nota: com a mesura de prevenció demanem que 
no hi hagi vehicles estacionats en el recorregut de 
la cercavila.

Seguidament, al Local Rossend Montané,
PREGÓ DE LA FESTA MAJOR
A càrrec de: LYDIA GIRONA MARTÍ

A continuació, al Local Rossend Montané,
Música popular dels Països Catalans 
amb: Pep Picas i Giuseppe Costa.

DISSABTE 8 D’OCTUBRE
A 2/4 11 del matí a la plaça de l’Església.
JOCS INFANTILS TRADICIONALS 

I seguidament,
Trencar l’Olla
a la Pl. L’Església.

En acabar els jocs, 
proximadament a 2/4 de 2 del migdia.
VERMUT INFANTIL

A les 5 de la tarda,
al Camp de Futbol El Bosquet,
INSCRIPCIÓ I INICI DE LA
IV COMPETICIÓ DE
LES BITLLES CATALANES

INFLABLES I ANIMACIÓ
AMB DIVERSHOW FIESTA
Amb la PATRULLA CANINA

FINALS DEL CAMPIONAT DE BITLLES 
CATALANES. I tot seguit entrega de pre-
mis de Bitlles Catalanes.

Simultàniament Xocolatada

A 2/4 d’ 11:00 de la nit, al Local Rossend 
Montané: BALL DE FESTA MAJOR
a càrrec de l’Orquestra L’ANÒNIMA.
NO HI FALTEU!!!!!!!!

DIUMENGE 9 D’OCTUBRE
A les 9 del matí, al C/ Font de l’Avellaner, 
carrer darrera del Local Rossend Montané.
SARDINADA 

A 2/4 d’11 del matí,
MISSA SOLEMNE DE FESTA MAJOR

Tot seguit a les 12 del migdia,
CERCAVILA amb: Colla de Gegants de 
Sant Pere Molanta, , Panderetes de Sant 
Pere Molanta, Cintes de Moja, Colla de 
Gegants de Moja, Gegantons de Moja 
,Ball de bastons El Toc d’Olèrdola, Cap 
grossos de Moja, Panderetes de Moja, 
Els timbalers del Ball d’Enveja, Grallers 
d’Olèrdola Vent dels Pins, Els Timbalers de 
Sant Miquel d’Olèrdola, Els Llops de Sant 
Miquel d’Olèrdola i El Drac de Sant Miquel 
d’Olèrdola i els Nans de Sant Miquel.
Recorregut :Av. Catalunya, Pl. Anselm Clavé, C/
Major, c/Josep Tarradellas, Pl. De l’Església. Tot 
seguit es farà l’Entrada del Nostre Patró Sant Mi-
quel Arcàngel a l’Església.
Us hi esperem!

En acabar la Cercavila,
a la plaça de l’Església,
EXHIBICIÓ FOLKLÒRICA DE TOTS
ELS BALLS (Hi haurà servei de Barra)

A les 6 de la tarda, al Local Rossend
Montané, FESTIVAL DE RÍTMICA 

En acabar a la plaça de l’Església
TRACA FINAL FESTA MAJOR

l’equilibrisme a la cisterna romana van ser alguns dels impac-
tes més comentats pels assistents. Però la imatge que defi-
neix aquesta primera edició d’”Olèrdola. La Ciutat Perduda” 
s’oferia al final de l’espectacle, amb la muralla il·luminada de 
color blau, mentre actuava un ballarí de butho i una equilibris-
ta.

Per a fer possible aquesta primera edició d’”Olèrdola. La 
Ciutat Perduda” han sumat esforços l’Ajuntament d’Olèrdola, 
la productora “Temps de Joglars” i el Departament de Cultura 
de la Generalitat. Antoni Madueño indica que té la intenció 
de treballar la segona edició buscant una major implicació 
d’entitats d’Olèrdola.


